
DT\932303HU.doc PE508.190v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

5.4.2013

5. SZÁMÚ 
MUNKADOKUMENTUM
az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon: normák és gyakorlatok (az EP 
2012. február 16-i állásfoglalása alapján) – Az előadó összefoglaló észrevételei

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Rui Tavares



PE508.190v01-00 2/27 DT\932303HU.doc

HU

1. Bevezetés

Ez az ötödik munkadokumentum:

összefoglalóan ismerteti a plenáris ülés által 2012. február 16-án elfogadott 
állásfoglalás nyomon követésére alkalmazott módszertant; 

áttekintést nyújt az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
közös európai értékek hatóköréről és következményeiről, valamint az ennek 
megfelelően az EUSZ 7. cikkében meghatározott ellenőrzési és szankcionálási 
mechanizmusról;

naprakésszé teszi a korábbi munkadokumentumokban foglalt jogi elemzést azáltal, 
hogy figyelembe veszi a Magyar Országgyűlés által a közelmúltban elfogadott negyedik 
alaptörvény-módosítást is;

 táblázatban ismerteti a régi magyar alkotmány, illetve az Alaptörvény szerint 
kétharmados többséget igénylő és a sarkalatos törvényeket;

végezetül következtetéseket von le, amelyeket az elkészítendő jelentéstervezet részletesebben 
kifejt majd. 

2. Tényalapú megközelítés a plenáris ülés 2012. február 16-i állásfoglalásának nyomon 
követésére

Az Európai Parlament a közelmúltbeli magyarországi politikai fejleményekről szóló 2012. 
február 16-i állásfoglalásában1 utasította az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot, hogy az Európai Bizottsággal, az Európa Tanáccsal és a Velencei Bizottsággal 
együttműködve kísérje figyelemmel az alábbi ajánlások végrehajtását és a végrehajtás módját, 
és megállapításairól készítsen jelentést:

- a bíróságok teljes körű függetlensége, különös tekintettel annak biztosítására, hogy az 
Országos Bírósági Hivatalt, a Legfőbb Ügyészséget és általában a bíróságokat politikai 
befolyástól mentesen irányítsák, és a függetlenül kinevezett bírák mandátumát ne lehessen 
önkényesen lerövidíteni;

- a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó szabályozásnak az európai jogszabályokkal való 
összhangja;

- az adatvédelem intézményi függetlenségének és az információ szabadságának helyreállítása 
és a vonatkozó törvény betűje és végrehajtása révén történő szavatolása;

- az Alkotmánybíróság bármely jogszabály felülvizsgálatával kapcsolatos jogának 
visszaállítása, ideértve a költségvetési és adóügyi törvények felülvizsgálatához való jog 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//HU
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visszaállítását is;

- a média szabadságának és pluralizmusának a magyar médiatörvény betűje és végrehajtása 
révén történő garantálása, különös tekintettel a civil társadalom és az ellenzék képviselőinek a 
Médiatanácsban való részvételére;

- az új választási törvény európai demokratikus normáknak való megfelelése és a politikai 
hatalomváltás elvének tiszteletben tartása;

- a politikai ellenzék demokratikus fellépéshez való jogának intézményeken belüli és azokon 
kívüli szavatolása;

- annak biztosítása, hogy az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló törvény tiszteletben tartsa a lelkiismereti szabadság alapvető elveit, és ne kösse a 
magyar parlament kétharmados többsége általi jóváhagyáshoz az egyházak bejegyzését.

A kijelölt ellenőrzési és nyomon követési feladat teljesítése érdekében alapos jogi vizsgálat 
alapján négy tematikus munkadokumentum1 készült. Ezenfelül minden munkadokumentumot 
az előadó valamely másik képviselőcsoport árnyékelőadójával közösen jegyzett, ezzel is 
jelezve, hogy a különböző politikai erők között széles körű konszenzus uralkodik a 
munkadokumentumokban foglalt igen tényszerű objektív elemzés tekintetében.

A magyar hatóságok egyes munkadokumentumokkal kapcsolatos észrevételeit e 
dokumentumok megfelelően felülvizsgált változataiban figyelembe vettük.

Az Elnökök Értekezlete 2012. június 27-én engedélyt adott a LIBE bizottságnak arra, hogy 
2012. szeptember 24–26-án valamennyi képviselőcsoport és a független képviselők 
képviseletében nyolc tagból álló eseti küldöttséget indítson Budapestre. A LIBE bizottság 
magyar tagjai megfigyelőként vehettek részt a találkozókon.

A látogatás fontos lépést jelentett a magyar hatóságok és az Európai Parlament közötti 
párbeszéd megindításában.

Az EP küldöttsége az előkészítő szakaszban és a látogatás során is számíthatott a magyar 
hatóságok teljes körű támogatására. A küldöttség köszönetet mond a Magyar Országgyűlés, a 
magyar kormány és az igazságszolgáltatás képviselőinek, valamint mindazon személyiségnek, 
szakértőnek, szervezetnek és diplomáciai képviseletnek, akik és amelyek részletes 
tájékoztatást és elemzést nyújtottak az Európai Parlament képviselői számára.

3. Az EUSZ 2. cikke és annak következményei

                                               
1 „Az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon: normák és gyakorlatok (az EP 2012. február 16-i 
állásfoglalása alapján) – Az igazságszolgáltatás függetlensége” című, 1. számú munkadokumentum; „Az 
alapvető jogok helyzetéről Magyarországon: normák és gyakorlatok (az EP 2012. február 16-i állásfoglalása 
alapján) – Alapelvek és alapvető jogok” című, 2. számú munkadokumentum; „Az alapvető jogok helyzetéről 
Magyarországon: normák és gyakorlatok (az EP 2012. február 16-i állásfoglalása alapján) – A 
médiaszabályozás” című, 3. számú munkadokumentum; „Az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon: 
normák és gyakorlatok (az EP 2012. február 16-i állásfoglalása alapján) – A demokrácia és a jogállamiság elve” 
című, 4. számú munkadokumentum.
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Az EUSZ 2. cikke rögzíti azon értékeket, amelyeken az Unió alapul: „az emberi méltóság 
tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az 
emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának 
értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés 
tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti 
egyenlőség társadalmában”. 

A közös európai értékek tiszteletben tartása és előmozdítása mindenekelőtt az Európai Unió 
identitásának lényeges eleme, és az uniós taggá válás feltétele is.  Az EUSZ 49. cikke 
egyértelműen kimondja, hogy „Bármely olyan európai állam kérheti felvételét az Unióba, 
amely tiszteletben tartja a 2. cikkben említett értékeket, és elkötelezett azok érvényesítése 
mellett” (amellett, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének részes felévé válik).

A közös európai értékek tiszteletben tartása és előmozdítása egyúttal feltétele a tagsággal járó 
előjogok megőrzésének is, amint azt az EUSZ 7. cikkében meghatározott egyedi eljárás is 
megerősíti. Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése hatáskört biztosít az uniós intézmények 
számára annak vizsgálatára, hogy fennáll-e a 2. cikkben említett közös értékek valamely 
tagállam általi súlyos megsértésének egyértelmű veszélye, továbbá hogy a jogsértések 
megelőzése és megszüntetése érdekében az érintett országgal felvegyék a politikai 
kapcsolatot, az EUSZ 7. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott eszközök végső 
célja pedig a közös értékek súlyos és tartós megsértésének szankcionálása és orvoslása.

A közös európai értékek együtt járnak az EU sokféleség melletti elkötelezettségével, azaz az 
Unió azon kötelezettségével, hogy – amint azt az EUSZ 4. cikkének (2) bekezdése kimondja –
tiszteletben tartja „a tagállamoknak a Szerződések előtti egyenlőségét, valamint nemzeti 
identitását”. A Szerződések keretében a „nemzeti identitások” és „a tagállamok különböző 
jogrendszerei és hagyományai”1 tiszteletben tartása elválaszthatatlanul összekapcsolódik az 
„őszinte együttműködés”2, a „kölcsönös elismerés”3 és ekképpen a kölcsönös bizalom elveivel. 
Ennélfogva a közös európai értékektől való eltérés (vagy azok megsértése) nem indokolható a 
nemzeti hagyományok alkalmazásával, sem pedig e nemzeti identitás kifejezésével, 
amennyiben ezen eltérés azon elvek – például a kölcsönös elismerés elvének – sérülésével jár, 
amelyek az európai integráció magvát jelentik. Ezért az EUSZ 4. cikkének (2) bekezdésére 
való hivatkozás csak annyiban alkalmazható, amennyiben a tagállamok tiszteletben tartják az 
EUSZ 2. cikkében foglalt értékeket. Más szóval a közös alapvető értékek tiszteletben tartása 
elengedhetetlen feltétele a (például az EUMSZ 81. és 82. cikkében kifejezetten rögzített) 
tényleges kölcsönös elismerés, valamint az ugyanazon alapvető értékek tiszteletben tartására 
és ekként a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló, valódi és működő 
uniós térség létrehozására vonatkozó, kölcsönös bizalmon alapuló, határokon átnyúló 
együttműködésnek.

A közös alapvető értékek tiszteletben tartása továbbá elengedhetetlen feltétele az uniós 
polgárság lényege tiszteletben tartásának is4. A közös európai értékek ugyanis – amint azt az 
Európai Unió Bíróságának (EUB) ítélkezési gyakorlata egyértelművé tette – az uniós polgár 
                                               
1 Lásd az EUMSZ 67. cikkét.
2 Az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdése.
3 Az EUMSZ 81. és 82. cikke.
4 Az ezen állításra vonatkozó részletes magyarázatról lásd „Az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon: 
normák és gyakorlatok (az EP 2012. február 16-i állásfoglalása alapján) – Alapelvek és alapvető jogok” című, 2. 
számú munkadokumentumot.
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jogállásához kapcsolódó jogok kemény magját képezik, függetlenül a nemzeti identitáshoz 
kötődő politikai és kulturális különbségektől1.

Végezetül, ha a tagállamok nem lennének képesek vagy hajlandók betartani a maguk számára 
kijelölt normákat, az Unió egészének a harmadik országokkal szembeni hitelessége sérülne, 
amely azon a komolyságon alapul, amellyel az Unió az értékeinek demokratikus és alapvető 
jogokat érintő vonatkozásait kezeli.

A fentiek értelmében egyértelmű, hogy a közös európai értékek védelme mind a határokon 
átnyúló, mind pedig az országokon belüli helyzetekre alkalmazandó, mivel az EUSZ 2. 
cikkére nem érvényes a Charta 51. cikkének (1) bekezdése2, az EUSZ 7. cikke pedig nem 
korlátozódik az uniós jog hatálya alá tartozó politikai területekre. Ezt az okfejtést megerősíti 
az EUB, amikor „az uniós polgárként meglévő jogállással összefüggő jogok lényegének 
tényleges élvezetére” hivatkozik még egy tisztán belső helyzetben is.3

Ezenfelül a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartását a 2. cikkben 
említett értékek között kifejezetten elismerik. Az EUSZ 3. cikke értelmében az Unió 
elkötelezi magát ezen értékek előmozdítása, valamint a társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés elleni küzdelem mellett, és e célból jogi keretet hozott létre a 
megkülönböztetés, a rasszizmus és az idegengyűlölet leküzdésére4. A tagállamok kormányai 
ennélfogva kötelesek a megkülönböztetést tiltó nemzeti jogszabályokat elfogadni. Azonban a 
jogszabályok önmagukban nem képesek a megkülönböztetésmentes társadalom létrehozására 
irányuló cél elérésére. A tagállamok hatóságainak pozitív kötelezettsége, hogy lépéseket 
tegyenek e jogok megsértésének elkerülésére, és e tekintetben nem maradhatnak semlegesek.

A tagállamok annak biztosítására vonatkozó felelőssége, hogy etnikai hovatartozásától és 
hitétől függetlenül minden személy emberi jogait tiszteletben tartsák, a közigazgatás 
valamennyi szintjére és a bűnüldöző hatóságokra is kiterjed, és egyúttal a tolerancia aktív 
elősegítését, valamint a közszférában egyes jelenségek – például a gyűlöletbeszéd – elítélését 
is jelenti.

A közelmúltban néhány nyilvános, antiszemita és romaellenes kijelentés, valamint az állami 
újságírói díj odaítélése nyomán igen súlyos aggodalmak merültek fel a magyarországi 
intoleranciával és rasszizmussal kapcsolatban. A rasszizmus Európa történelmében súlyos 
károkat okozott: ilyen történésekkel szemben sem az Unió nem maradhat néma, sem a 
nemzeti kormányok nem maradhatnak tétlenek.

4. Az Alaptörvény negyedik módosításának hatása

A Magyar Országgyűlés 2013. március 11-én fogadta el az Alaptörvény negyedik 
                                               
1 Lásd a C-34/09 sz. Gerardo Ruiz Zambrano ügyet, amelyben az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy „az 
EUMSZ 20. cikkével ellentétesek azok a nemzeti intézkedések, amelyek azzal a hatással járnak, hogy 
megfosztják az uniós polgárokat az uniós polgárként meglévő jogállás révén biztosított jogok lényegének 
tényleges élvezésétől”.
2 Itt az EUB az uniós jog alkalmazását tágabb értelemben értelmezi - lásd pl. a C-260/89. sz. ERT ügyet.
3 E tekintetben lásd a C-34/09 sz. Gerardo Ruiz Zambrano ügyet
4 A Tanács 2008/913/IB kerethatározata a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai 
elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről (HL L 328., 2008.12.6., 55. o.).
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módosítását, amelyre vonatkozóan 2013. február 8-án, egyéni képviselői indítvány 
formájában nyújtották be a javaslatot1. A módosítást 265 szavazattal, 11 ellenében, 33 
tartózkodás mellett fogadták el. A házelnök március 18-án, Magyarország köztársasági elnöke 
pedig március 25-én írta alá. A Magyar Közlönyben még aznap kihirdették2.

A csupán egyéves magyar Alaptörvényt így egy 22 cikkből álló, 9 oldalas módosítással 
módosították. Ez annak ellenére történt, hogy az Európa Tanács főtitkára, Jagland úr, kérte a 
módosítás elfogadásának elhalasztását addig, amíg azt a Joggal a Demokráciáért Bizottsága 
(Velencei Bizottság) meg nem vizsgálhatta3.

Az Alaptörvény negyedik módosítása elfogadásának napján kiadott közös nyilatkozatában az 
Európai Bizottság elnöke, Barroso úr, és Jagland úr kifejezésre juttatta az Európai Bizottság és az 
Európa Tanács aggodalmait a jogállamiság elvének tiszteletben tartásával kapcsolatban4. Az 
Egyesült Államok kormányzata ugyanezen aggodalmakat fogalmazta meg magának az 
Alaptörvénynek, illetve a módosításainak elfogadásával kapcsolatban5.

A negyedik alkotmánymódosításra fő célja, hogy az Alaptörvény szövegébe építi be 

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
2 http://www.magyarkozlony.hu/, 2013. évi 49. szám.
3http://www.coe.int/fr/web/secretary-general/home/-/asset_publisher/hr4DDZ5cshvP/content/secretary-general-
calls-upon-hungarian-government-and-parliament-to-postpone-vote-on-constitutional-
amendments;jsessionid=7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728?redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%
2Ffr%2Fweb%2Fsecretary-
general%2Fhome%3Bjsessionid%3D7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728%3Fp_p_id%3D101_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
4 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
Lásd még Kim Lane Scheppele, a Princetoni Egyetem professzorának az egyesült államokbeli Európai 
Biztonsági és Együttműködési Bizottságban (Helsinki Bizottság) tartott, 2013. március 19-i meghallgatáson 
ismertetett elemzését – http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-
the-helsinki-commission-hearing-on-hungary-full-text/.
5 Lásd például Brent Hartley, az Egyesült Államok helyettes külügyi államtitkárának az egyesült államokbeli 
Európai Biztonsági és Együttműködési Bizottságban (Helsinki Bizottság) tartott, 2013. március 19-i 
meghallgatáson elhangzott nyilatkozatát: „Már azelőtt, hogy az előző külügyminiszter, Clinton, 2011 júniusában 
Magyarországra látogatott volna, tudomásunk volt az ellentmondásos magyar médiatörvényről és az új 
alkotmányról – amelyet magyarul Alaptörvénynek neveznek –, amelynek egyes részei a független megfigyelők 
között is aggodalmakat keltettek.  Mindkét esetben mind a tartalommal, mind pedig az elfogadási folyamattal 
kapcsolatban voltak aggályaink… mivel egy olyan alapvető norma esetében, mint az alkotmány vagy mint a sajtó 
szabadságát érintő törvény, a folyamatnak a társadalom széles rétegeinek konszenzusán kell alapulnia, nem 
pedig kizárólag a kormánykoalíció véleményét kell tükröznie. Sem az e törvények kidolgozásának és 
elfogadásának sebessége, sem pedig a társadalom különböző rétegeivel folytatott komoly konzultáció hiánya 
nem felelt meg annak a demokratikus szellemnek, amelyet a magyar nép hosszú ideje magáénak vallott. Ezért 
amikor Clinton külügyminiszter 2011-ben Budapestre látogatott, „valódi elkötelezettséget kért” 
Magyarországtól „az igazságszolgáltatás függetlensége, a szabad sajtó és a kormányzati átláthatóság mellett”. 
… Még inkább megkönnyebbültünk, amikor ez év elején a Magyar Alkotmánybíróság több olyan ítéletet hozott, 
amely ellentmondásos jogszabályokat semmisített meg. Ez azt jelezte, hogy az Alkotmánybíróság a kormány 
hatékony ellenőreként működhet. Sajnálatos módon a magyar kormány reakciója ismét megkérdőjelezte a fékek 
és ellensúlyok, valamint az intézményi függetlenség iránti elkötelezettségét. A kormány új alkotmánymódosítást 
dolgozott ki és fogadott el gyorsan, amelynek elemei olyan törvényeket állítottak vissza, amelyeket az 
Alkotmánybíróság éppen akkor semmisített meg. A folyamat ismét hajszolt volt, és nélkülözte a széles körű 
társadalmi konzultációt. A magyar kormány ráadásul semmibe vette külügyminisztériumunk, az Európai 
Bizottság és az Európa Tanács – valamint több elismert, pártatlan magyar nem kormányzati szervezet – kérését, 
hogy kezdjen körültekintőbb, megfontoltabb folyamatot, és tegye lehetővé a Velencei Bizottság szakértői számára 
a módosítás áttekintését.”
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mindazon átmeneti rendelkezéseket – a választási regisztrációt előíró rendelkezés kivételével 
–, amelyeket a Magyar Alkotmánybíróság 2012. december 28-án megsemmisített (45/2012 
határozat). Annak ellenére, hogy az átmeneti rendelkezéseket formai, eljárási okokból 
semmisítették meg, és az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlés figyelmét, hogy „felül 
kell vizsgálnia a megsemmisített nem átmeneti rendelkezések szabályozási tárgyait, és 
döntenie kell arról, hogy ezek közül melyek újraszabályozására van szükség, és milyen 
jogforrási szinten”, az Alkotmánybíróság egyértelmű ítéletet alkotott a tartalmi 
szempontokról, valamint arról a gyakorlatról is, amely a bírósági felülvizsgálatot az 
alkotmány szövegének megnyitásával semlegesíti: 

„Az alkotmányos legalitásnak nemcsak eljárásjogi, formai, közjogi érvényességi, de tartalmi 
követelményei is vannak. A demokratikus jogállam alkotmányossági kritériumai, egyben nemzetközi 
egyezményekbe foglalt, a demokratikus jogállami közösségek által elismert és elfogadott alkotmányos 
értékek, alapelvek és alapvető demokratikus szabadságjogok, illetve az ezekkel részben egybeeső 
úgynevezett ius cogens. Adott esetben az Alkotmánybíróság a demokratikus jogállam alkotmányos 
tartalmi követelményeinek, garanciáinak és értékeinek a töretlen érvényesülését, alkotmányba 
foglalását is vizsgálhatja. Az alkotmányok tartalmi és eljárási mércéi és követelményei demokratikus 
jogállamban állandóak. A tartalmi és eljárási alkotmányos követelmények nem lehetnek alacsonyabbak 
az Alaptörvény időszakában, mint az Alkotmány(törvény) időszakában voltak. Az alkotmányos jogállam 
követelményei továbbra is és folyamatosan érvényesülő követelmények a jelenben és programok a 
jövőre nézve. Az alkotmányos jogállam konstans értékek, elvek és garanciák rendszere. alkotmányos 
jogállamban egyszer már elfogadott értékek, elvek, garanciák, követelmények szintjei nem 
csökkenhetnek, és azok érvényesülésének a megkövetelése sem veszíthet szigorából.”1

Amint azt fent említettük, ezen ítélet ellenére az Alaptörvény negyedik módosítása – egy 
kivételével – automatikusan magába foglalja az összes megsemmisített rendelkezést és más, 
korábban megsemmisített rendelkezéseket is2. 

                                               

1 45/2012. határozat, IV.7. pont, lásd: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 Az Alaptörvénybe beépített szabályok között szerepelnek:

– a korábbi kommunista pártra vonatkozó rendelkezések, többek között a kommunista diktatúrában elkövetett 
súlyos bűncselekmények büntethetősége elévülésének kizárása (a javaslat 3. cikke, amely az Alaptörvény 
„Alapvetés” részébe új U. cikket illeszt – az átmeneti rendelkezések korábbi preambuluma és 1–4. cikke), amely 
érzékeny jogi kérdéseket vethet fel az ártatlanság vélelmével, a tulajdonhoz való joggal, a jogszerűséggel, sőt a 
véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban, amint azt az EJEB korábbi ítélkezési gyakorlata is mutatja (ld. 
például a 9174/02. sz. Korbely kontra Magyarország ügyben hozott 2008. szeptember 19-i ítéletet; a 33629/06. 
sz. Vajnai kontra Magyarország ügyben hozott 2008. július 8-i ítéletet vagy a 29459/10. sz. Fratanoló kontra 
Magyarország ügyben hozott 2011. november 3-i ítéletet). Anélkül, hogy megkérdőjeleznénk a korábbi 
kommunista totalitárius rezsim teljes elítéléséhez való erkölcsi jogot és az általa elkövetett súlyos 
jogtalanságokat, egy demokráciában az egyénekkel szembeni jogi (büntetőjogi vagy egyéb) intézkedéseknek 
tiszteletben kell tartania jogállamiság elvét;

– az Országgyűlés azon hatásköre, hogy elkészítse a hivatalosan elismert egyházak jegyzékét (a módosítás 4. 
cikke – az átmeneti rendelkezések korábbi 21. cikkének (1) bekezdése);

– az Országgyűlés azon hatásköre, hogy meghatározza a Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó 
részletes szabályokat és a nemzetiségként való elismerés feltételeit (a módosítás 9. cikke – az átmeneti 
rendelkezések korábbi 21. cikkének (2) bekezdése);

– az Országos Bírósági Hivatal elnökének azon hatásköre, hogy egyes ügyek tárgyalására „az ügyek ésszerű időn 
belül való elbírálása érdekében” az általános illetékességű bíróságtól eltérő bíróságot jelöljön ki (a módosítás 14. 
cikke – az átmeneti rendelkezések korábbi 11. cikkének (3)–(4) bekezdése); ugyanakkor e lehetőség súlyos jogi 
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Az Alaptörvény negyedik módosítása emellett legalább két, komoly aggályokat felvető 
rendelkezést tartalmaz.

Az egyik rendelkezés értelmében az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt és annak bármely 
módosítását csak a megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt 
eljárási követelmények tekintetében vizsgálhatja felül (a módosítás 2. cikke és 12. cikkének 
(2) bekezdése). Az Alkotmánybíróság így a jövőben érdemben nem vizsgálhatja az 
alkotmánymódosításokat, sem pedig az alkotmánymódosítás alapvető alkotmányos elvekkel 
való anyagi szempontú összeegyeztethetőségét. Ebből következően az Alaptörvényben 
bármilyen módosítás elvégezhető, függetlenül annak tartalmától1. 
Az Alaptörvény negyedik módosítása után a Magyar Alkotmánybíróság „már nem a legfőbb 
szerve az alaptörvény védelmének”2, mivel az Országgyűlésnek ezentúl joga lesz ahhoz, hogy 
az Alaptörvényt tetszése szerint módosítsa, akkor is, ha az alkotmánymódosítás más 
alkotmányos szabályokkal és elvekkel ellentétes. Magától értetődik, hogy az alkotmányt 
érintő hatásköröknek az Országgyűlés javára és az Alkotmánybíróság kárára történő átadása 
súlyosan sérti a hatalommegosztás elvét és a fékek és ellensúlyok megfelelően működő 
rendszerét, amelyek a jogállamiság két fő szükségszerű eleme. Ezzel összefüggésben Európa 
történelme egyértelműen azt mutatja, hogy a jogállamiságon alapuló, valódi demokrácia nem 
csupán a parlamenti többséget jelenti (mivel a többség magát a demokráciát is 
felszámolhatná), hanem a többségi vélemény, illetve a kisebbségek és az egyének alapvető 
jogainak tiszteletben tartása közötti érzékeny egyensúlyon alapul3, amelyben e tekintetben a 
jogalkotóval egyenrangú partnerként a bíróságoknak is jelentős szerep jut. Bármely 
demokratikus rendszerben az igazságszolgáltatás függetlensége elleni támadás vagy e 
függetlenség korlátozása a demokratikus köztársaság mint olyan elleni közvetlen támadásnak 
minősül, amint azt A. de Tocqueville az Egyesült Államok hatalommegosztási koncepciójáról 
szóló elemzésében („A demokrácia Amerikában” című híres munkájában) már megállapította. 
A jogállamiságon alapuló demokráciában az Alkotmánybíróság határozatait főszabályként 
nem szabad megkerülni magának az alkotmánynak a módosításával, mivel a modern 
demokratikus jogalkotó az alkotmánymódosítások tekintetében nem mindenható, hanem 
korlátozva van azáltal, hogy a demokrácia lényegét, jelesül a jogállamiságot (különösen a 
hatalommegosztás doktrínáját illetően) és az alapvető jogokat meg kell őriznie.

Az Alaptörvény negyedik módosításának az Alkotmánybíróságra vonatkozó másik 
rendelkezése értelmében az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági 
határozatok hatályukat vesztik. E rendelkezés ugyanakkor „nem érinti az ezen határozatok 
által kifejtett joghatásokat”4 (a módosítás 19. cikkének (2) bekezdése). Más szóval az 

                                                                                                                                                  
aggályokat vet fel a bíróságok munkájának esetleges politikai befolyásolásával kapcsolatban;

– a költségvetési és pénzügyi tárgyú törvények bírósági felülvizsgálatára vonatkozó korlátozás határozatlan időre 
való kiterjesztése (a módosítás 17. cikkének (1) bekezdése).

1 Az Alkotmánybíróság kialakult ítélkezési gyakorlata valóban az volt, hogy az alkotmánymódosításokat csupán 
eljárási szempontból vizsgálta, ám e gyakorlat inkább az Alkotmánybíróság önmérsékletén, nem pedig 
alkotmányos tilalmon alapult.
2 Sólyom László: A hatalommegosztás vége, megjelent a Népszabadság 2013. március 11-i számában:
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege. Sólyom úr a Magyar Alkotmánybíróság első 
elnöke (1990–98) és a köztársaság elnöke volt (2005–2010).
3 Lásd például a Német Szövetségi Alkotmánybíróság (Bundesverfassungsgericht) 1956. augusztus 17-i 
BVerfGE 5, 85. sz. ítéletét.
4 Azaz a megsemmisített törvények a módosítás nyomán nem lépnek újra hatályba.
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Alaptörvény negyedik módosítása 20 évnyi alkotmánybírósági ítélkezési gyakorlatot semmisít 
meg, amelyek „alkotmányos követelményeket a jövendő törvényhozással szemben, elvi 
tételeket, fogalmak értelmezését és tisztázását, egy elvi alapon nyugvó rendszert”1 foglaltak 
magukban, ideértve az uniós jog alkalmazását érintő esetleges ítélkezési gyakorlatot is. E 
tekintetben érdemes megemlíteni, hogy a magyar jog több alkotmányos elve kizárólag az 
Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlatán alapul. A nemzetközi jogi kötelezettségek mellett 
például a halálbüntetés tilalmának hazai jogalapja is az Alkotmánybíróság 23/1990 határozata. 
Ezzel összefüggésben a jelenlegi magyar kormány is ezen ítélkezési gyakorlatra hivatkozott 
azon bírálatokkal szembesülve, hogy az új Alaptörvényben nem rendelkezik kifejezetten a 
halálbüntetés tilalmáról2. Ezért az Alaptörvény negyedik módosítása és e nyilatkozatok 
egyértelműen ellentmondanak egymásnak. Ezen túlmenően a módosítás egy további olyan 
eredménnyel jár, amely ellentmondásosnak tűnik. Az Alaptörvény R. cikkének (3) bekezdése 
értelmében rendelkezéseit „történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell 
értelmezni”. Az Alaptörvény negyedik módosítása értelmében az alkotmány hiteles 
értelmezése szempontjából a történeti alkotmány „vívmányának” tekinthető például egy 19. 
századi vagy korábbi törvény vagy bírósági ítélet, míg az elmúlt két évtizedben az alapvető 
jogokat tiszteletben tartva, demokratikus keretek között elfogadott alkotmánybírósági 
határozatokat törölték a jogrendszerből. E tekintetben néhány elemző rámutatott, hogy 
amennyiben a magyar kormány egy-egy kérdést az összképből és a kontextusból kiragadva 
azokkal kapcsolatban más nemzeti rendszerek hasonló jellemzőire hivatkozik vagy azokkal 
állít fel párhuzamot, az fortélyosságra utal. Egy alkotmányos jogi eszköz vagy jogi jellemző 
általában előnyösebben és egységesebben működik, ha jogi fejlődés és hagyomány eredménye 
(ideértve a nyilvános vitát és a bíróságok általi esetleges korrekciókat is), mint ha „egyik 
napról a másikra” erőltetik át.

Ezenfelül az Alaptörvény negyedik módosítása több alapvető jogot leszűkít, annak ellenére, 
hogy az Alkotmánybíróság korábban e korlátozásokat alkotmányellenesnek nyilvánította:

– a véleménynyilvánítás szabadsága nem irányulhat a magyar nemzet (és más, etnikai, faji 
vagy vallási közösségek) méltóságának a megsértésére: e rendelkezést a 30/19923 és a 
18/20044 határozat már alkotmányellenesnek nyilvánította (a módosítás 5. cikkének (2) 
bekezdése), a „magyar nemzet” fogalma azonban nem teremt kellő jogi biztonságot, és az 
EJEE 10. cikkével való összeegyeztethetősége tekintetében is kérdéseket vet fel; e tekintetben 
meg kell említeni az EJEB meglévő ítélkezési gyakorlatát egy, a török jogban alkalmazott 
hasonló fogalommal kapcsolatban („törökség” vagy „török nemzet”), amely az EJEB szerint 
„túl tág és homályos, és ezért e rendelkezés folyamatos fenyegetést jelent a 
véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlására nézve. Másként fogalmazva a rendelkezés 
megfogalmazása nem teszi lehetővé egyének számára, hogy magatartásukat szabályozzák 
vagy cselekedeteik következményeit előre lássák” (lásd a 27520. sz. Altug Taner Akçam 
kontra Törökország ügyben hozott 2011. október 25-i ítéletet, továbbá a 2668/07., a 6102/08., 
30079/08. sz., 7072/09. sz. és 7124/09. sz. Dink kontra Törökország ügyekben hozott, 2010. 
szeptember 14-i ítéletét);

                                               
1 Sólyom, ibidem.
2 Lásd a magyar kormány 2012. szeptember 6-i észrevételeit a LIBE bizottság alapelvekről és alapvető jogokról 
szóló, 2. számú munkadokumentumával kapcsolatban (DT/906320).
3 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf
4 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf
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– egy parlamenti jogi aktus révén a felsőoktatási tanulmányok pénzügyi támogatása 
meghatározott idejű, a magyar jog hatálya alá tartozó foglalkoztatáshoz vagy vállalkozási 
tevékenységhez köthető (a módosítás 7. cikke), amely rendelkezést az Alkotmánybíróság 
32/2012 határozata1 formai okokból már megsemmisített;

– törvény vagy helyi önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a 
kulturális értékek védelme érdekében jogellenessé minősítheti az életvitelszerűen 
megvalósuló közterületi tartózkodást (a módosítás 8. cikke); e rendelkezéseket a 38/2012 
határozat2 már alkotmányellenesnek minősítette, és súlyos jogi kérdéseket vet fel azzal 
kapcsolatban, hogy személyeknek önmagában a státuszát, nem pedig a cselekedeteit minősíti 
bűncselekménynek;

A módosítás egy olyan rendelkezést is az Alaptörvénybe illeszt, amelynek értelmében „a 
családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő–gyermek viszony” (a módosítás 1. cikke). 
E meghatározást, amely korábban a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 7. 
cikkében szerepelt, az Alkotmánybíróság 43/2012 határozata semmisítette meg.

A korábban alkotmányellenesnek nyilvánított szabályok visszaillesztése továbbá megerősíti, 
hogy az Alaptörvény negyedik módosítása a magyar hatóságok érveivel3 ellentétben nem 
pusztán az Alaptörvény technikai módosítása, hanem „egy más identitású, új alkotmány 
lopakodó bevezetésével ér fel”4.

5. Záró megjegyzések 
Az előadó köszönetet mond a LIB bizottság valamennyi képviselőjének és különösen a 
képviselőcsoportok azon képviselőinek, akik az előző munkadokumentumokban 
társszerzőkként működtek közre. A szóban forgó kérdés érzékenysége ellenére az 
együttműködő szellemnek köszönhetően építő jellegű munkalégkör jöhetett létre.
Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a jelenlegi folyamat Magyarországról, de nem csak 
Magyarországról szól. Európáról, annak a 20. századi totalitarizmus bukása utáni 
demokratikus újjáépítéséről és fejlődéséről szól. Az európai családról, annak közös 
értékeiről és normáiról, a befogadásról és arról a képességről, hogy párbeszédet folytassunk 
egymással. Annak szükségességéről, hogy végrehajtsuk azokat a Szerződéseket, amelyekhez 
valamennyi tagállam önként csatlakozott. Arról a kölcsönös segítségről és kölcsönös 
bizalomról, amelyre az Uniónak, polgárainak és tagállamainak szüksége van ahhoz, hogy e 
Szerződések ne csupán papírra vetett szavak maradjanak, hanem egy ténylegesen igazságos 
és nyitott, az alapvető jogokat tiszteletben tartó Európa jogi alapját képezzék. Arról az 
Unióról, amely nem csupán „demokráciák uniója”, hanem „a demokrácia Uniója”, amely az 
emberi jogok, a jogállamiság és a pluralista társadalmak tiszteletben tartásán alapul.

Az előadó által benyújtandó jelentéstervezet célja az lesz, hogy az EUSZ 2. cikkében 
rögzített jogállamiság és alapvető jogok tiszteletben tartásához való hozzájárulásképpen 
keretet biztosítson egy ilyen párbeszéd számára. Figyelembe veszi majd a legújabb 

                                               
1 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
2 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
3 Magyarország miniszterelnök-helyettese, Navracsics úr 2013. március 7-i levele az Európa Tanács főtitkárához 
és Magyarország külügyminisztere, Martonyi úr 2013. március 8-i levele az Európai Unió tagállamainak 
külügyminisztereihez. 
4 Sólyom László: A hatalommegosztás vége, megjelent a Népszabadság 2013. március 11-i számában: 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege.
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fejleményeket, valamint az Európai Bizottság és az Európa Tanács által készítendő 
elemzést. E nyílt folyamat következő lépéseként az előadó javasolni fogja, hogy a magyar 
kormány lehetőséget kapjon a jelentéstervezettel kapcsolatos álláspontjának és 
észrevételeinek kifejtésére.

Európa történelme sosem volt makulátlan, sőt számos esetben tragikus volt. Európa népeit 
túl gyakran hagyták magukra, miközben tisztességtelenül vagy igazságtalanul bántak velük. 
E munka folyamán gyakran emlékeztették a LIBE bizottságot arra, hogy a múltban Európa 
elmulasztotta, hogy fellépjen a súlyos igazságtalanságokkal és az emberi jogok 
megsértésével szemben. Ez igaz; az Unió történetileg éppen ennek a ténynek a történelmi 
tudatosításán alapul, amely tény arra késztette a tagállamokat, hogy annak helyesbítéséhez 
megteremtsék a szükséges jogi alapot.
Hangsúlyozták, hogy akár a jelenben, akár a jövőben fennállhat az esélye, hogy az Unió 
„kettős mércét” alkalmazzon, ha intézményei csak egy olyan konkrét tagállamra 
összpontosítanak, ahol az alapvető jogok sérülhetnek, miközben más tagállamokban nem 
vizsgálja a hasonló problémákat. Ugyanez történne természetesen akkor is, ha az Unió úgy 
döntene, hogy a Szerződések szerinti kötelezettségeit elmulasztva nem tesz lépéseket. 
Ugyanakkor komoly kérdés, hogy az Uniónak fel kell szerelkeznie olyan eszközökkel, 
amelyek lehetővé teszik a demokráciára, az alapvető jogokra és a jogállamiságra vonatkozó 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, egyszersmind biztosítva, hogy polgárai nem 
szenvednek el tisztességtelen bánásmódot, és a tagállamok között nem áll fenn a kettős 
mérce alkalmazásának kockázata. Az előadó a LIBE bizottság egészének támogatásával 
komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a munkadokumentumokban elkerüljük e 
kockázatokat, és a készülő jelentés néhány ajánlással szolgál majd az uniós intézmények 
számára az ilyen ügyekben teendő jövőbeli lépésekre vonatkozóan.

A múlt század demokratikus forradalmaiban és különösen az 1989. évi forradalmak 
szellemében rejlő európai ígéret az, hogy valamennyi tagállam sorsa közös érdek, minden 
egyes európai polgár alapvető jogai valamennyi európai polgárt érintik, és minden egyes 
emberi lény jogainak tiszteletben tartása valamennyiünk számára az Unió alapját képezi. 
Innen ered az „Egyesülve a sokféleségben” jelmondat, amelyet az Európai Unió 2000 óta 
mond magáénak.  E jelmondatból az következik, hogy a fékeket és ellensúlyokat, a 
hatalommegosztást és a jogállamiságot minden szinten érvényre kell juttatni, legyen szó 
akár uniós, akár helyi szintről. Az egység és a sokféleség az érem két oldalát képviselik. 
Ezek egyúttal azok az elvek, amelyeket az Unió és tagállamai a 2009 decembere óta 
hatályos Lisszaboni Szerződésben átalakított Szerződésekben kifejezésre juttattak, 
különösen, de nem kizárólag az alábbi tárgyú cikkekben: az Unió értékei (EUSZ 2. cikk); 
céljai között szerepel az Unió értékeinek előmozdítására vonatkozó proaktív kötelezettség is 
(EUSZ 3. cikk); a tagállamok Szerződések előtti egyenlőségének elve, a tagállamok nemzeti 
identitása tiszteletben tartásának elve, valamint a tagállamok és az Unió közötti lojális 
együttműködés elve (EUSZ 4. cikk); az Unió hatáskörei (EUSZ 5. cikk); az Alapjogi Charta 
rendelkezései (EUSZ 6. cikk) és az Unió értékei súlyos megsértésének veszélye esetén 
teendő lépések (EUSZ 7. cikk).
Súlyos gazdasági és társadalmi válság idején könnyen engedhetünk a kísértésnek, hogy az 
intézményi kérdéseket, például egy adott tagállamon belüli hatalommegosztás 
hatékonyságát figyelmen kívül hagyjuk. A polgárok jóléte szempontjából azonban nemcsak 
a gazdasági, pénzügyi és szociális politikák kulcsfontosságúak, hanem az intézmények –
első látásra kevésbé szembetűnő – hitelessége és szilárdsága is alapvető szerepet játszik. 



PE508.190v01-00 12/27 DT\932303HU.doc

HU

„Az Unió és a tagállamok a lojális együttműködés elvének megfelelően kölcsönösen 
tiszteletben tartják és segítik egymást a Szerződésekből eredő feladatok végrehajtásában. 
[…] A tagállamok segítik az Uniót feladatainak teljesítésében, és tartózkodnak minden 
olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti az Unió célkitűzéseinek megvalósítását. 

Az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdése
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Table 1
Laws requiring two-thirds majority and cardinal laws in the old Constitution and the Fundamental Law of Hungary ― based on subject 
matters covered1

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

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

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

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

―

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

in spite of different formulation the subject matter is 
unaltered

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

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

The scope of the subject matter is unaltered

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

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

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

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

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

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

―

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Not an independent subject matter.) 

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

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

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

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

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

Subject-matters in total
28

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

N° of 
Documen

t

Title of the legal proposal 
handed in

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

Notes

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

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

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

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

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

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

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

4. T/5128 On the protection of 
families 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. T/4745 On the Public Prosecution 
Service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. T/4997 On the rights of national 
minorities

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

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

18. T/5130 On the economic stability of 
Hungary

Act CXCIV of 2011 on the economic 
stability of Hungary

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

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

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

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

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

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

21. T/5248 On the National Bank of 
Hungary

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

Tabled by Government (Minister of National Economy): 
December 13, 2011
Enacted: December 31, 2011
Way of debate: urgency
Note: 
Proposal for placing it on the agenda of extraordinary



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

HU

session between December 28-30 by eligible number of 
signatures
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011
Proposal for urgency: December 13, 2011
December 16: urgency accepted

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Act CLXVI of 2011
Provisions of two-thirds: 

www.magyarkozlony.hu/pdf/
11166

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
13386

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

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

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

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

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

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

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

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

www.kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/14646

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
14846

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

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

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

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

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

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

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

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

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

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

53. T/8405 On the electoral procedure Tabled as an individual members' bill on September 18, 
2012 
 November 5: derogation from the Standing Orders
Adoption: 26 November 2012.
Decision 1/2013 of the Constitutional Court declared 
the following provisions unconstitutional: §§ 82(2), 
88(1), 92, 106, 151, 152(5), 154(1), 353(4).
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Additional acts1 with certain provisions the adoption of which require two-thirds majority:

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
12506

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15507

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

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

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

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

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


