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1. Įžanga

Šiame penktajame dokumente pateikiama:

metodų, taikytų dėl 2012 m. vasario 16 d. plenarinio posėdžio rezoliucijos, 
apibendrinimas;

bendrų Europos Sąjungos vertybių, įtvirtintų Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 
2 straipsnyje, ir atitinkamo stebėjimo ir sankcijų skyrimo mechanizmo, išdėstyto ES 
sutarties 7 straipsnyje, aprėpties ir padarinių apžvalga;

naujausia informacija apie atliktą ankstesnių darbo dokumentų teisinį tyrimą, 
atsižvelgiant į naujausią Vengrijos parlamento priimtą ketvirtąjį konstitucinį pakeitimą;

 įstatymų, kuriems priimti reikia dviejų trečdalių balsų daugumos, ir konstitucinių 
įstatymų senojoje Konstitucijoje bei Vengrijos pagrindiniame įstatyme, lentelė;

Galiausiai šiame dokumente pateikiamos kelios išvados, kurios bus toliau plėtojamos 
būsimame pranešimo projekte. 

2. Faktais pagrįstas požiūris dėl 2012 m. vasario 16 d. plenarinio posėdžio rezoliucijos

2012 m. vasario 16 d. rezoliucijoje dėl pastarųjų politinių įvykių Vengrijoje1 Europos 
Parlamentas nurodė savo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui, 
bendradarbiaujant su Europos Komisija, Europos Taryba ir Venecijos komisija, toliau stebėti, 
ar laikomasi ir kaip laikomasi toliau nurodytų rekomendacijų ir pateikti savo išvadas 
ataskaitoje:

– garantuoti visišką teismų sistemos nepriklausomumą, ypač užtikrinant, kad nacionalinė 
teismų institucija, prokuratūra ir apskritai teismai būtų valdomi nepriklausimai nuo politinės 
įtakos ir kad nepriklausomai paskirtų teisėjų įgaliojimai negalėtų būti savavališkai 
nutraukiami;

– užtikrinti, kad reguliuojant Vengrijos nacionalinį banką būtų griežtai laikomasi Europos 
teisės aktų;

– priėmus ir įgyvendinus atitinkamą įstatymą atkurti ir užtikrinti duomenų apsaugos ir 
informacijos laisvės institucijų nepriklausomumą;

– užtikrinti, kad būtų visiškai atkurta Konstitucinio Teismo teisė peržiūrėti bet kokį teisės 
aktą, įskaitant teisę peržiūrėti biudžeto ir mokesčių įstatymus;

– priėmus ir įgyvendinus Vengrijos žiniasklaidos įstatymą užtikrinti žiniasklaidos laisvę ir 
pliuralizmą, ypač dėl piliečių ir opozicijos atstovų dalyvavimo Žiniasklaidos taryboje;
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//LT
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– užtikrinti, kad naujas rinkimų įstatymas atitiktų Europos demokratines normas ir politinės 
kaitos principus;

– pasirūpinti, kad ir institucijose, ir ne institucijose būtų užtikrinta teisė demokratiniu būdu 
reikšti politinę opoziciją;

– užtikrinti, kad religinių bendruomenių ir konfesijų įstatyme būtų atsižvelgta į pagrindinius 
sąžinės laisvės principus ir pagal jį nebūtų taikomas reikalavimas registruojant religinę 
bendruomenę gauti dviejų trečdalių balsų daugumą Vengrijos parlamente;

Kad būtų laikomasi patikėtos stebėjimo ir priežiūros užduoties, kruopščių teisinių vertinimų 
pagrindu parengti keturi teminiai darbo dokumentai1. Be to, kiekvieną darbo dokumentą kartu
pasirašė ne tik pranešėjas, bet ir kitos politinės frakcijos šešėlinis pranešėjas, taip parodant 
įvairių politinių jėgų sutarimą dėl darbo dokumentuose atlikto deramai faktais pagrįsto ir 
objektyvaus tyrimo. 

Tinkamai pataisytose šių dokumentų versijose atsižvelgta į Vengrijos valdžios institucijų 
pastabas.

2012 m. birželio 27 d. Pirmininkų sueiga įgaliojo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą (LIBE) 2012 m. rugsėjo 24–26 d. į Budapeštą išsiųsti ad-hoc delegaciją, kurią 
sudarytų aštuoni visoms politinėms frakcijoms atstovaujantys ir nepriklausomi Parlamento 
nariai. LIBE komiteto nariai iš Vengrijos pakviesti dalyvauti susitikimuose stebėtojų teisėmis.

Šis vizitas tapo svarbiu žingsniu pradedant Vengrijos valdžios institucijų ir Europos 
Parlamento dialogą.

Parengiamuoju etapu ir per visą vizitą EP delegacija galėjo visiškai pasikliauti Vengrijos 
valdžios institucijų parama. Delegacijos nariai norėtų padėkoti Vengrijos Nacionalinės 
Asamblėjos, Vengrijos vyriausybės nariams, teismų atstovams ir visiems asmenims, 
ekspertams, organizacijoms ir diplomatinėms atstovybėms, suteikusiems Europos Parlamento 
nariams išsamią informaciją ir pateikusiems analizę.

3. ES sutarties 2 straipsnis ir jo padariniai
ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintos vertybės, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga: 
„pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus 
teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Šios vertybės yra bendros 
valstybėms narėms, gyvenančioms visuomenėje, kurioje vyrauja pliuralizmas, 
nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė.“ 

                                               
1 Darbo dokumentai: Nr. 1 „Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika (pagal 2012 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento rezoliuciją). Teismų nepriklausomumas“; Nr. 2 „Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: 
standartai ir praktika (pagal 2012 m. vasario 16 d. Europos Parlamento rezoliuciją). Pagrindiniai principai ir 
pagrindinės teisės“; Nr. 3 „Dėl pagrindinių teisių padėties Vengrijoje: standartai ir praktika (pagal 2012 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento rezoliuciją). Žiniasklaidos įstatymai“; Nr. 4 „Pagrindinių teisių padėtis 
Vengrijoje: standartai ir praktika (pagal 2012 m. vasario 16 d. Europos Parlamento rezoliuciją). Pagrindiniai 
demokratijos ir teisinės valstybės principai“.
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Pagarba bendroms Europos vertybėms ir jų rėmimas visų pirma yra būtinas Europos Sąjungos 
tapatybės elementas ir sąlyga norint tapti ES nare. ES sutarties 49 straipsnyje aiškiai teigiama, 
kad „kiekviena Europos valstybė, gerbianti 2 straipsnyje nurodytas vertybes ir įsipareigojusi 
jas remti, gali pareikšti norą tapti Sąjungos nare“ (taip pat tapti Europos žmogaus teisių 
konvencijos šalimi).

Pagarba bendroms Europos vertybėms ir jų rėmimas taip pat yra būtina visų narystės teisių 
išsaugojimo sąlyga, kaip patvirtinta specialioje ES sutarties 7 straipsnyje išdėstytoje 
procedūroje. ES sutarties 7 straipsnio 1 dalyje ES institucijoms suteikiama teisė vertinti, ar yra 
aiškus pavojus, kad kuri nors valstybė narė gali šiurkščiai pažeisti 2 straipsnyje nurodytas 
bendras vertybes, ir ar ji gali politiniu būdu bendrauti su susijusia valstybe, kad būtų užkirstas 
kelias pažeidimams ir kad būtų galima imtis teisių gynimo priemonių dėl tokių pažeidimų, o 
galutinis ES sutarties 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų priemonių tikslas yra nubausti už 
šiurkštų ir nuolatinį bendrų vertybių pažeidimą ir jį ištaisyti.

Bendros Europos Sąjungos vertybės glaudžiai susijusios su ES įsipareigojimu siekti įvairovės, 
todėl Europos Sąjunga yra įsipareigojusi gerbti „valstybių narių lygybę prieš Sutartis bei 
nacionalinį jų savitumą“, kaip nustatyta ES sutarties 4 straipsnio 2 dalyje. Pagal Sutartis 
pagarba „nacionaliniam savitumui“ ir „skirtingoms valstybių narių teisinėms sistemoms ir 
tradicijoms“1 yra iš esmės susijusi su „lojalaus bendradarbiavimo“2, „tarpusavio 
pripažinimo“3 principais, taigi ir „abipusiu pasitikėjimu“. Tai reiškia, kad valstybės narės 
atitolimas nuo bendrų Europos Sąjungos vertybių (arba jų pažeidimas) negali būti 
pateisinamas nacionalinių tradicijų laikymusi arba nacionalinio savitumo išraiška, kai dėl 
tokio nutolimo susilpnėja principai, kurie yra Europos integracijos pagrindas, pvz., tarpusavio 
pripažinimo principas. Todėl ES sutarties 4 straipsnio 2 dalimi galima remtis tik tol, kol 
valstybė narė gerbia ES sutarties 2 straipsnyje išreikštas vertybes. Kitaip tariant, pagarba 
bendroms pagrindinėms vertybėms yra būtina sąlyga veiksmingam abipusiam pripažinimui 
(aiškiai įtvirtintam, pvz., SESV 81 ir 82 straipsniuose) ir tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, 
grindžiamam abipusiu pasitikėjimu dėl pagarbos toms pačioms pagrindinėms vertybėms, taip 
sukuriant tikrą ir veiksmingą Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę.

Be to, bendrų pagrindinių vertybių laikymasis yra būtina sąlyga Europos Sąjungos pilietybės 
esmei4. Iš tikrųjų, kaip paaiškėjo iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos, bendros 
Europos Sąjungos vertybės sudaro tvirtą teisių, susijusių su ES piliečių statusu, pagrindą, 
nepriklausomai nuo su nacionaliniu savitumu susijusių politinių ir kultūrinių skirtumų5.

Galiausiai pačios Europos Sąjungos patikimumas trečiųjų šalių akyse priklauso nuo to, kaip 
griežtai Europos Sąjunga vertina savo vertybių demokratinių ir pagrindinių teisių aspektus, o 
tam kiltų pavojus, jei valstybės narės negalėtų arba nenorėtų įgyvendinti savo pačių nustatytų 

                                               
1 Žr. SESV 67 straipsnį.
2 ES sutarties 4 straipsnio 3 dalis.
3 SESV 81 ir 82 straipsniai.
4 Išsamesnį šio teiginio paaiškinimą rasite Darbo dokumente Nr. 2 „Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: 
standartai ir praktika (pagal 2012 m. vasario 16 d. Europos Parlamento rezoliuciją). Pagrindiniai principai ir 
pagrindinės teisės“.
5 Žr. bylą C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano, kurioje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
„pagal SESV 20 straipsnį draudžiamos nacionalinės priemonės, kuriomis iš Sąjungos piliečių atimama galimybė 
veiksmingai naudotis pagrindinėmis teisėmis, kurios jam, kaip Sąjungos piliečio statusą turinčiam asmeniui, 
priklauso“.
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standartų.

Atsižvelgiant į visa tai, kas minėta, akivaizdu, kad bendros Europos Sąjungos vertybės turi 
būti saugomos tiek tarpvalstybiniais, tiek valstybių vidaus atvejais, nes ES sutarties 
2 straipsniui netaikomas Chartijos 51 straipsnio 1 dalies apribojimas1, o ES sutarties 
7 straipsnis neapsiriboja tik ES teisės aktais valdomomis politikos sritimis. Tokį pagrindimą 
patvirtino Teisingumo Teismas, nurodydamas teisę „veiksmingai naudotis su jų, kaip ES 
piliečių, statusu susijusiomis pagrindinėmis teisėmis“ netgi išimtinai vidaus aplinkybėmis.2

Be to, 2 straipsnyje, be kitų vertybių, aiškiai nurodyta pagarba mažumoms priklausančių 
asmenų teisėms. Pagal ES sutarties 3 straipsnį Europos Sąjunga yra įsipareigojusi remti šias 
vertybes ir kovoti su socialine atskirtimi ir diskriminacija, tad tuo tikslu sukūrė teisinę sistemą 
kovai su diskriminacija, rasizmu ir ksenofobija3. Todėl valstybių narių vyriausybės privalo 
priimti nacionalinės teisės aktus, kuriais būtų draudžiama diskriminacija. Vis dėlto vien tik 
teisės aktais neįmanoma sukurti visuomenės, kurioje nebūtų diskriminacijos. Valstybių narių 
valdžios institucijos turi pagrįstą pareigą veikti taip, kad išvengtų šių teisių pažeidimo, ir 
negali išlikti neutralios šiuo klausimu.

Valstybių narių atsakomybė užtikrinti, kad būtų gerbiamos visų asmenų žmogaus teisės, 
neatsižvelgiant į jų etninę kilmę ar tikėjimą, apima visus viešojo administravimo lygmenis, 
taip pat ir teisėsaugos institucijas, ir reiškia aktyvų tolerancijos skatinimą ir tokių reiškinių, 
kaip neapykantą kurstanti kalba viešojoje erdvėje, pasmerkimą.

Neseniai tam tikri antisemitiniai ir prieš romus nukreipti vieši pareiškimai bei nacionalinis 
žurnalistikos apdovanojimas sukėlė labai rimtą susirūpinimą dėl tolerancijos ir rasizmo 
Vengrijoje. Rasizmas virto tikra nelaime Europos istorijoje – todėl susidūrusi su tokiais 
faktais Europos Sąjunga negali tylėti, o nacionalinės vyriausybės negali nesiimti veiksmų.

4. Ketvirtojo konstitucinio pakeitimo poveikis 

2013 m. kovo 11 d. Vengrijos parlamentas priėmė ketvirtąjį konstitucinį pakeitimą, kurio 
pasiūlymas buvo pateiktas 2013 m. vasario 8 d. kaip pavienio parlamento nario įstatymo 
pasiūlymas4. Pakeitimas priimtas 265 parlamento nariams balsavus už, 11 – prieš ir 33 
susilaikius. Kovo 18 d. jį pasirašė Rūmų pirmininkas, o kovo 25 d. – Vengrijos prezidentas. Tą 
pačią dieną šis dokumentas buvo paskelbtas Vengrijos oficialiajame leidinyje.5

Vos vienų metų senumo Konstitucija buvo pakeista 9 puslapius apimančiu pakeitimu, kurį sudaro 
22 straipsniai. Tai įvyko, nors Europos Tarybos generalinis sekretorius T. Jagland prašė atidėti šio 
pakeitimo priėmimą, kol jį galės įvertinti „Demokratijos per teisę“ komisija (Venecijos 
komisija)6. 

                                               
1 Teisingumo Teismas aiškina ES teisės taikymą plačiąja prasme – žr., pvz., sprendimą ERT, C-260/89.
2 Šiuo atveju žr. sprendimą byloje C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
3 Tarybos pamatinis sprendimas 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei 
apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 328, 2008 12 6, p. 55).
4 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
5 http://www.magyarkozlony.hu/. 49 Nr., 2013 m.
6http://www.coe.int/fr/web/secretary-general/home/-/asset_publisher/hr4DDZ5cshvP/content/secretary-general-
calls-upon-hungarian-government-and-parliament-to-postpone-vote-on-constitutional-
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Bendrame pareiškime, kuris paskelbtas ketvirtojo konstitucinio pakeitimo priėmimo dieną, 
Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso ir T. Jagland išsakė Europos Komisijos ir Europos 
Tarybos susirūpinimą dėl teisinės valstybės principo1. Tokį patį susirūpinimą dėl paties 
Pagrindinio įstatymo ir dėl jo pakeitimų išreiškė ir JAV administracija.2

Pagrindinis ketvirtojo konstitucinio pakeitimo tikslas – į Pagrindinio įstatymo tekstą įtraukti 
visas pereinamojo laikotarpio nuostatas, išskyrus nuostatą dėl rinkimų registracijos 
reikalavimo, kurią 2012 m. gruodžio 28 d. dėl procedūrinių priežasčių panaikino Vengrijos 
Konstitucinis Teismas (sprendimas Nr. 45/2012). Neatsižvelgiant į tai, kad pereinamojo 
laikotarpio nuostatos buvo panaikintos remiantis formaliais procedūriniais pagrindais, 
Teismas paragino Parlamentą „peržiūrėti reglamentuojamas panaikintų nepereinamojo 
laikotarpio nuostatų temas ir <...> nuspręsti, kurias reikėtų pakartotinai reglamentuoti ir kokio 
lygmens teisės aktuose“; Teismas taip pat priėmė nutartį dėl esminio aspekto ir sprendimą dėl 
teismų peržiūros praktikos neutralizavimo, atversdamas konstitucijos tekstą: 

„Konstitucinis teisėtumas apima ne tik procedūrinius, formaliuosius ir  viešosios teisės teisėtumo 
reikalavimus, bet ir esminius reikalavimus. Demokratinės teisinės valstybės konstituciniai kriterijai 
kartu yra i r  konstitucinės vertybės, principai i r  pagrindinės demokratinės laisvės, įtvirtintos 
tarptautinėse sutartyse ir priimtos bei pripažįstamos demokratinių teisinių valstybių bendrijose kaip 
„ius cogens“, o tai iš dalies reiškia tai, kas jau minėta. Tam tikrais atvejais Konstitucinis Teismas gali 

                                                                                                                                                  
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
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/03/20130312_1_en.htm; 
http://www.reuters.com/article/2013/03/11/us-hungary-constitution-vote-eu-idUSBRE92A0V520130311
Taip pat žr. Prinstono universiteto profesorės Kim Lane Scheppele tyrimą 2013 m. kovo 19 d. JAV saugumo ir 
bendradarbiavimo Europos komisijos (Helsinkio komisijos) posėdyje, 
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-the-helsinki-
commission-hearing-on-hungary-full-text/.
2 Pavyzdžiui, žr. JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojo Brent Harley pareiškimą 2013 m. kovo 19 d. JAV 
saugumo ir bendradarbiavimo Europos komisijos (Helsinkio komisijos) posėdyje: „Prieš buvusios valstybės 
sekretorės H. Clinton vizitą Vengrijoje 2011 m. birželio mėn. atkreipėme dėmesį į prieštaringą Vengrijos 
žiniasklaidos įstatymą ir naują Konstituciją, kuri Vengrijoje vadinama Pagrindiniu įstatymu, kurių dalys sukėlė 
nešališkų stebėtojų susirūpinimą. Abiem atvejais mums kilo abejonių dėl šių įstatymų turinio ir jų priėmimo 
proceso... nes tokių svarbių dalykų kaip Konstitucija arba žiniasklaidos laisvei įtaką darančio įstatymo priėmimo 
procesas turi lemti bendrą sutarimą, pagrįsta plačiu visuomenės pjūviu, o ne atspindėti tik valdančiosios 
koalicijos nuomonę. Skuba, su kuria buvo parengti ir vėliau priimti šių įstatymų projektai, taip pat rimtų 
konsultacijų su skirtingais visuomenės sektoriais nebuvimas nedaro garbės demokratinei dvasiai, kurios taip 
ilgai siekė Vengrijos žmonės. Todėl 2011 m. Budapešte apsilankiusi Valstybės sekretorė H. Clinton paragino 
Vengriją parodyti „tikrą atsidavimą teismų nepriklausomumo, laisvos spaudos ir vyriausybės skaidrumo 
principams“. ...Dar daugiau pasitikėjimo mums suteikė anksčiau šiais metais Vengrijos Konstitucinio Teismo 
paskelbti keli nutarimai, kuriais panaikinami prieštaringi teisės aktai. Tai parodė, kad Teismas galėtų 
veiksmingai tikrinti vyriausybės darbą. Deja, Vengrijos vyriausybės reakcija vėlgi privertė suabejoti jos
įsipareigojimais stabdžių ir atsvarų sistemai bei institucijų nepriklausomumo principui. Vyriausybė parengė ir 
greitai priėmė naują Konstitucijos pakeitimą, kurio dalimis buvo vėl iš naujo įteisinti įstatymai, kuriuos ką tik 
panaikino Konstitucinis Teismas. Ir vėl procesas buvo skubotas ir nebuvo plačiai konsultuojamasi su visuomene. 
Be to, Vengrijos vyriausybė nepaisė Valstybės departamento, Europos Komisijos ir Europos Tarybos, taip pat ir 
kelių kitų gerbiamų, nešališkų Vengrijos NVO, prašymų vykdyti rūpestingesnį, rimtai apsvarstytą procesą ir 
leisti Venecijos komisijos ekspertams peržiūrėti šį pakeitimą“.
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netgi nagrinėti laisvą teisės aktų reikalavimų vykdymo užtikrinimą ir esminių reikalavimų, garantijų ir 
demokratinių valstybių, veikiančių pagal teisinės valstybės principą, nustatymą konstituciniuose teisės 
aktuose. Demokratinių teisinių valstybių konstitucijose įtvirtintos nuoseklios esminės ir procedūrinės 
normos ir  reikalavimai. Esminiai ir  procedūriniai konstituciniai reikalavimai negali būti žemesni 
Pagrindinio įstatymo srityje, nei jie buvo Konstitucijos (įstatymo) galiojimo laikotarpiu. Konstitucinės 
teisinės valstybės reikalavimai ir toliau yra nuosekliai įgyvendinami reikalavimai ir yra programos 
ateičiai. Konstitucinė teisinė valstybė yra nuoseklių vertybių, principų ir garantijų sistema. Vertybių, 
principų ir  garantijų lygmuo, vieną kartą priimtas konstitucinėje teisinėje valstybėje, negali būti 
sumažintas ir turi būti reikalaujama, kad būtų vykdomas taip pat griežtai kaip ir anksčiau. " 1

Neatsižvelgiant į šį sprendimą, ketvirtasis konstitucinis pakeitimas savaime apima, kaip jau 
minėta, visas, išskyrus vieną, pereinamojo laikotarpio nuostatas ir anksčiau panaikintas 
nuostatas2.
Be to, ketvirtajame konstituciniame pakeitime yra bent dvi nerimą keliančios sąlygos dėl 
Konstitucinio Teismo.
Pagal pirmąją nuostatą Konstitucinis Teismas iš naujo svarstyti Pagrindinį įstatymą ir bet 
kuriuos jo pakeitimus gali tik tikrindamas, ar Pagrindinio įstatymo priėmimas ir paskelbimas 
atitinka jame nustatytus procedūrinius reikalavimus (pakeitimo 2 straipsnis ir 12 straipsnio 
3 dalis). Taigi, ateityje Teismas negalės persvarstyti jokio konstitucinio pakeitimo esmės ir 
konstitucinių pakeitimų esminės atitikties pagrindiniams konstituciniams principams. Todėl 

                                               

1 Sprendimo Nr. 45/2012 IV.7 dalis, ˛r.: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 Įtrauktomis taisyklėmis apimama:

– nuostatos dėl buvusios komunistų partijos, įskaitant komunistų diktatūros metais padarytų sunkių nusikaltimų 
senaties įstatymo netaikymą (pakeitimo 3 straipsnis, kuriuo į Pagrindinio įstatymo dalį „Pagrindiniai principai“ 
įtraukiamas naujas U straipsnis – buvusi pereinamojo laikotarpio nuostatų Preambulė ir 1–4 straipsniai), pagal 
kurį gali kilti opių teisinių klausimų dėl nekaltumo prezumpcijos laikymosi, teisės į nuosavybę, teisėtumo ir 
netgi žodžio laisvės, kaip jau įrodė buvusi Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencija (žr., pvz., bylas 
Korbely v. Vengrija, Nr. 9174/02, 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimas; Vajnai v. Vengrija, Nr. 33629/06, 2008 m. 
liepos 8 d.; arba Fratanoló v. Vengrija, Nr. 29459/10, 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimas). Nekeliant klausimo 
dėl moralinės teisės visiškai pasmerkti buvusį totalitarinį komunistinį režimą Vengrijoje ir didelę jo sukeltą 
neteisybę, bet kokios teisinės priemonės prieš individualius asmenis (baudžiamosios teisės ir kitos priemonės) 
turi visiškai atitikti demokratinės teisinės valstybės principus;

– parlamento galia parengti oficialiai pripažįstamų bažnyčių sąrašą (pakeitimo 4 straipsnis – buvusi pereinamojo 
laikotarpio nuostatų 21 straipsnio 1 dalis)

– parlamento galia konstituciniu įstatymu nustatyti išsamias Vengrijoje gyvenančių piliečių teisių taisykles ir 
pilietybės pripažinimo reikalavimus (pakeitimo 9 straipsnis – buvusi pereinamojo laikotarpio nuostatų 
21 straipsnio 2 dalis);

– Nacionalinės teismų administracijos pirmininko įgaliojimai byloms nagrinėti skirti ne bendrosios 
kompetencijos teismus, kad užtikrintų „bylų išnagrinėjimą per pagrįstą laikotarpį“ (pakeitimo 14 straipsnis –
buvusios pereinamojo laikotarpio 11 straipsnio 3–4 dalys); dėl tokios galimybės kyla rimtas teisinis 
susirūpinimas dėl galimos politinės įtakos teismų darbui;2

– biudžeto ir finansų įstatymų teisminės peržiūros apribojimo pratęsimas iki neriboto laikotarpio (pakeitimo 
17 straipsnio 1 dalis).
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Pagrindinis įstatymas galės būti bet kaip keičiamas, neatsižvelgiant į jo turinį1. 
Priėmus ketvirtąjį konstitucinį pakeitimą, Vengrijos Konstitucinis Teismas „nebėra 
svarbiausias konstitucinės teisės apsaugos organas“2, nes nuo šiol parlamentas turi teisę kaip 
tik nori keisti Pagrindinį įstatymą, net jei jo konstituciniai pakeitimai prieštarauja kitoms 
konstitucinėms taisyklėms ir principams. Nereikia nė sakyti, kad šis valdžios poslinkis 
konstituciniuose reikaluose parlamento naudai ir Konstitucinio Teismo sąskaita šiurkščiai 
pažeidžia valdžių padalijimo principą ir tinkamą stabdžių ir atsvarų sistemos veikimą, kurie 
yra pagrindiniai teisinės valstybės padariniai. Europos istorija rodo, kad tikroji teisinės 
valstybės principu grindžiama demokratija nereiškia vien tik parlamentinės daugumos (nes 
dauguma gali netgi savaime panaikinti demokratiją), o ją sudaro subtili daugumos nuomonės 
ir pagarbos mažumų atstovams bei asmens pagrindinėms teisėms pusiausvyra3, pagal kurią 
esminis vaidmuo tenka teismams, kaip lygiaverčiam teisės aktų leidėjo partneriui. 
Demokratinėje sistemoje bet koks teismų nepriklausomumo puolimas arba jo apribojimas yra 
tiesioginis demokratinės respublikos puolimas, kaip jau pareiškė A. de Tocqueville savo 
valdžių padalijimo koncepcijos tyrime Jungtinėse Valstijose (garsusis jo darbas „Demokratija 
Amerikoje“). Teisinės valstybės principais grindžiamoje demokratijoje Konstitucinio Teismo 
sprendimai iš esmės negali būti apeinami pakeičiant pačią konstituciją, nes šiuolaikinis 
demokratinis teisės aktų leidėjas nėra visagalis konstitucinių pakeitimų atžvilgiu, jis yra 
ribojamas demokratijos esmės, teisinės valstybės principo (ypač dėl valdžių padalijimo 
doktrinos) ir pagrindinių teisių saugojimo sistemos.

Pagal su Teismu susijusią antrąją ketvirtojo konstitucinio pakeitimo nuostatą, panaikinami 
Konstitucinio Teismo sprendimai, kurie buvo priimti iki įsigaliojant Pagrindiniam įstatymui. 
Tačiau ši nuostata galioja „neapribojant tiesioginio šių sprendimų teisinio poveikio“4

(pakeitimo 19 straipsnio 2 dalis). Kitaip tariant, ketvirtuoju konstituciniu pakeitimu 
nubraukiami 20 metų konstitucinės jurisprudencijos, apimančios „konstitucinius būsimos 
teisės aktų leidybos, esminių sutarčių, sąvokų aiškinimo ir aiškinimų reikalavimus – taigi, visa 
principu pagrįsta sistema“5, įskaitant ir galimą teismų praktiką, turinčią įtakos ES teisės 
taikymui. Šiuo atžvilgiu verta priminti, kad keli Vengrijos teisės konstituciniai principai yra 
grindžiami tik šio Teismo praktika. Pavyzdžiui, be įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, 
šalies teisinis pagrindas dėl mirties bausmės netaikymo šalyje yra Konstitucinio Teismo 
sprendimas Nr. 23/1990. Šiuo atžvilgiu dabartinė Vengrijos vyriausybė pati rėmėsi tokia 
teismų praktika, kai susidūrė su kritika, kad naujajame Pagrindiniame įstatyme nėra aiškios 
nuostatos dėl mirties bausmės draudimo.6 Taigi, ketvirtasis konstitucinis pakeitimas ir tokie 
teiginiai akivaizdžiai vieni kitiems prieštarauja. Be to, dėl šio pakeitimo atsiranda daugiau 
padarinių, kurie gali atrodyti paradoksalūs. Remiantis Pagrindinio įstatymo R straipsnio 
3 dalimi, jo nuostatos „turi būti aiškinamos atsižvelgiant į mūsų istorinės konstitucijos 
laimėjimus“. Pagal ketvirtąjį konstitucinį pakeitimą, siekiant autentiško konstitucinio 
                                               
1 Nusistovėjusi Konstitucinio Teismo praktika tokia ir buvo, kad jis nagrinėdavo konstitucinius pakeitimus tik 
dėl procedūrinių pagrindų, bet tokia praktika buvo pagrįsta labiau paties Teismo susivaržymu, o ne konstituciniu 
draudimu.
2 László Sólyom, „Valdžių padalijimo pabaiga Vengrijoje“, paskelbta „Népszabadság,“ 2013 m. kovo 11 d.. 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege. L. Sólyom buvo pirmasis Vengrijos Konstitucinio 
Teismo pirmininkas (1990–1998 m.) ir Respublikos prezidentas (2005-2010 m.)
3 Žr., pvz., 1956 m. rugpjūčio 17 d. Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 5 sprendimą, 85 iš 17.
4 T. y. dėl pakeitimo panaikinti įstatymai vėl neįsigalios.
5 Sólyom, ibidem.
6 Žr. Vengrijos vyriausybės pastabas į 2012 m. rugsėjo 6 d. antrąjį LIBE komiteto darbo dokumentą dėl 
pagrindinių principų ir pagrindinių teisių (DT/906320).
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aiškinimo, įstatymas arba teismo sprendimas, priimtas, tarkime, XIX amžiuje arba seniau, gali 
būti laikomas istorinės konstitucijos „laimėjimu“, o paskutinių dvidešimties metų konstitucinė 
jurisprudencija, priimta demokratinėje sistemoje, kurioje gerbiamos pagrindinės teisės, yra 
pašalinama iš teisinės sistemos. Šiuo atžvilgiu tam tikri apžvalgininkai pažymėjo, kad bet 
kokia Vengrijos vyriausybės nuoroda ar palyginimas su panašiomis kitų nacionalinių sistemų 
ypatybėmis yra apgaulingi, jei neatsižvelgiama į visą padėtį. Konstitucinė teisinė priemonė 
arba teisinė savybė paprastai naudingiau ir nuosekliau veikia, jei ji yra gimusi iš teisinės 
evoliucijos ir tradicijos (įskaitant visuomenės diskusijas ir galimus teismų atliktus 
pataisymus), o ne yra įvedama „per vieną naktį“.
Galiausiai ketvirtajame konstituciniame pakeitime sumažinamos pagrindinės teisės , nors 
prieš tai Konstitucinis Teismas paskelbė, kad tokie apribojimai prieštarauja Konstitucijai:

– negalima naudotis žodžio laisve, jei tuo siekiama įžeisti Vengrijos tautos (ir kitų 
bendruomenių, pvz., etninių, rasinių arba religinių mažumų) orumą (jau paskelbta, kad 
neatitinka Konstitucijos, sprendimais Nr. 30/19921 ir 18/20042) (pakeitimo 5 straipsnio 
2 dalis), pagal kurį „Vengrijos tautos“ sąvoka neužtikrinamas pakankamas teisinis tikrumas ir 
keliama klausimų dėl suderinamumo su Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsniu; 
šiuo atžvilgiu būtina paminėti esamą Europos žmogaus teisių teismo praktiką dėl panašios 
koncepcijos, panaudotos Turkijos teisėje („turkiškumas“ arba „Turkijos tauta“), kuri Europos 
žmogaus teisių teismo nuomone „buvo per plati ir neapibrėžta, todėl ši nuostata kelia 
nuolatinę grėsmę naudotis teise į žodžio laisvę. Kitaip tariant, dėl šios nuostatos formuluotės 
asmenys negali reguliuoti savo elgesio arba numatyti savo elgesio padarinių“ (žr. Altug Taner 
Akçam v. Turkija, Nr. 27520, 2011 m. spalio 25 d. sprendimas; taip pat žr. Dink v. Turkija, Nr. 
2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 ir 7124/09, 2010 m. rugsėjo 14 d. sprendimas);

– remiantis parlamento įstatymu, finansinė parama aukštesnio lygio studijoms gali priklausyti 
nuo tam tikros trukmės užimtumo arba nuo tam tikros trukmės verslo veiklos, 
reglamentuojamos Vengrijos įstatymais, vykdymo (pakeitimo 7 straipsnis) (Konstitucinio 
Teismo sprendimu Nr. 32/2012 jau paskelbtas prieštaraujančiu Konstitucijai dėl formalių 
priežasčių)3;
– parlamento įstatymu arba vietos potvarkiu gali būti paskelbta, kad siekiant apsaugoti viešąją 
tvarką, visuomenės saugumą, visuomenės sveikatą ir kultūros vertybes, gyventi viešojoje 
erdvėje kaip nuolatinėje buveinėje yra neteisėta (pakeitimo 8 straipsnis); sprendimu Nr. 
38/20124 jau paskelbta, kad tokios nuostatos neatitinka Konstitucijos ir dėl jų kyla rimtų 
teisinių klausimų dėl tokio asmens statuso, o ne veiksmo, pavertimo nusikaltimu;

Pakeitime taip pat įtraukta nuostata, pagal kurią „šeimos ryšiai grindžiami santuoka bei tėvų ir 
vaikų santykiais“ (pakeitimo 1 straipsnis). Ši apibrėžtis, anksčiau buvusi 2011 m. įstatymo 
Nr. CCXI dėl šeimų apsaugos 7 straipsnyje, buvo panaikinta Teismo sprendimu Nr. 43/2012.
Anksčiau nekonstitucinėmis paskelbtų taisyklių įvedimas patvirtina, kad ketvirtasis 
konstitucinis pakeitimas nėra vien tik techninio pobūdžio Pagrindinio įstatymo dalinis 

                                               
1 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf
2 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf
3 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
4 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
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pakeitimas1, kaip teigia Vengrijos valdžios institucijos, „bet slaptas naujos, kitokios tapatybės 
Konstitucijos įvedimas“2.

5. Baigiamosios pastabos 
Pranešėjas norėtų padėkoti visiems LIBE komiteto nariams ir ypač politinių frakcijų 
atstovams, kurie bendradarbiavo rengiant ankstesnius darbo dokumentus. Nors tiriamas 
klausimas yra opus, dėl vyravusios bendradarbiavimo dvasios pavyko sukurti konstruktyvią 
darbo aplinką.
Pranešėjas norėtų pabrėžti, kad šis procesas yra susijęs su Vengrija, bet kalbama ne tik apie 
Vengriją. Kalba eina apie Europą, jos demokratinę pertvarką ir vystymąsi po XX a. 
totalitaristinės santvarkos žlugimo. Kalbame apie Europos šeimą, jos bendrąsias vertybes ir 
normas, jos įtrauktį ir sugebėjimą kalbėtis. Kalbame apie poreikį įgyvendinti Sutartis, kurias 
visos valstybės narės savanoriškai pasirašė. Kalbame apie savitarpio pagalbą ir savitarpio 
pasitikėjimą, kurie reikalingi Europos Sąjungai, jos piliečiams ir valstybėms narėms, jei 
norime, kad šios Sutartys gyvuotų ne tik popieriuje, o būtų tikras teisinis pagrindas išties 
teisingai ir atvirai Europai, kurioje gerbiamos pagrindinės teisės. Kalbame apie Europos 
Sąjungą, kuri yra ne tik „demokratinių valstybių sąjunga“ bet ir „demokratijos sąjunga“, 
pagrįsta pagarba žmogaus teisėms, teisine valstybe ir pliuralistinėmis visuomenėmis.
Pranešimo projekte, kurį pranešėjas pateiks svarstyti, bus siekiama sukurti pagrindą tokiam 
dialogui, prisidedant prie ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintos pagarbos teisinei valstybei ir 
pagrindinėms žmogaus teisėms. Jame bus deramai atsižvelgta į naujausius įvykius, į tyrimą, 
kurio tikimasi iš Europos Komisijos ir iš Europos Tarybos. Imdamasis kito žingsnio šiame 
atvirame procese, pranešėjas siūlys suteikti galimybę Vengrijos vyriausybei išsakyti savo 
nuomonę ir pateikti pastabas dėl pranešimo projekto.
Europos istorija nebuvo tobula ir daugeliu atveju netgi tragiška. Per daug dažnai Europos 
piliečiai buvo palikti likimo valiai, su jais buvo elgiamasi nesąžiningai ar neteisingai. LIBE 
komitetui atliekant savo darbą jam dažnai buvo primenama, kad praeityje Europa 
nesugebėjo imtis veiksmų susidūrusi su didele neteisybe ir žmogaus teisių pažeidimu. Tai 
tiesa. Ši Sąjunga istoriškai yra sukurta remiantis būtent istoriniu šio fakto suvokimu, todėl 
valstybės narės ėmėsi kurti būtiną teisinį pagrindą jam ištaisyti.
Taip pat buvo pažymima, kad dabar arba ateityje gali kilti pavojus, kad Europos Sąjunga 
taikys „dvigubus standartus“, jeigu jos institucijos kreips dėmesį tik į tam tikras valstybes 
nares, kuriose kyla pavojus pagrindinėms žmogaus teisėms, ir neatsižvelgs į panašias 
problemas kitose valstybėse narėse. Žinoma, tas pats gali nutikti, jei Sąjunga nuspręstų 
nesiimti aktyvaus vaidmens, nepaisydama savo įsipareigojimų pagal Sutartis. Tačiau svarbu, 
kad Europos Sąjunga būtų pasirengusi vykdyti savo įsipareigojimus demokratijai, 
pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei, kartu stengdamasi užtikrinti, kad nebūtų 
nesąžiningai elgiamasi su jos piliečiais ir nekiltų dvigubų standartų taikymo pavojus 
skirtingose jos valstybėse narėse. Pranešėjas, su viso LIBE komiteto parama, dėjo dideles 
pastangas siekdamas užtikrinti, kad išvengtume šių pavojų darbo dokumentuose, todėl 

                                               
1 Vengrijos ministro pirmininko pavaduotojo T. Navracsics 2013 m. kovo 7 d. raštas Europos Tarybos 
generaliniam sekretoriui ir Vengrijos užsienio reikalų ministro J. Martonyi 2013 m. kovo 8 d. raštas Europos 
Sąjungos užsienio reikalų ministrams.
2 László Sólyom, „Valdžių padalijimo pabaiga Vengrijoje“, paskelbta „Népszabadság,“ 2013 m. kovo 11 d.. 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege
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būsimame pranešime bus pateiktos kelios rekomendacijos ES institucijoms dėl būsimų 
veiksmų tokiais klausimais.

Žodžiais neišreikštas Europos pažadas, užgimęs praeito amžiaus demokratinėse 
revoliucijose ir ypač 1989 m. revoliucijų dvasioje, yra tai, kad mums rūpi kiekvienos 
valstybės narės likimas, kad kiekvieno Europos piliečio pagrindinės teisės rūpi kiekvienam 
Europos piliečiui, o pagarba kiekvieno žmogaus teisėms yra visų mūsų sąjungos pagrindas. 
Iš čia kilęs ir nuo 2000 m. Europos Sąjungoje gyvuoja šūkis Susivieniję įvairovėje. Šis šūkis 
reiškia, kad stabdžių ir atsvarų sistemą, valdžių padalijimą ir teisinę valstybę reikia 
įgyvendinti visais – ir Sąjungos, ir vietos – lygmenimis. Vienybė ir įvairovė yra dvi to paties 
medalio pusės. Taip pat yra principai, dėl kurių Sąjunga ir valstybės narės aiškiai susitarė 
Sutartyse, pvz., nuo 2009 m. galiojančioje reformuotoje Lisabonos sutartyje, visų pirma, bet 
ne tik, straipsniuose dėl Sąjungos vertybių (ES sutarties 2 straipsnis); siekiai apima ir 
iniciatyvų įsipareigojimą remti Sąjungos vertybes (ES sutarties 3 straipsnis); visų valstybių 
narių lygybę prieš Sutartis, pagarbą jų nacionaliniam savitumui, taip pat lojalaus valstybių 
narių ir Sąjungos bendradarbiavimo principus (ES sutarties 4 straipsnis); Sąjungos 
kompetenciją (ES sutarties 5 straipsnis); Pagrindinių teisių chartijos nuostatas (ES sutarties 
6 straipsnis) ir veiksmus, kurių reikia imtis, jei yra aiškus šiurkštaus Sąjungos vertybių 
pažeidimo pavojus (ES sutarties 7 straipsnis).

Gilios ekonomikos ir socialinės krizės laikotarpiu galima pasiduoti pagundai nepaisyti 
institucinių klausimų, pvz., veiksmingo valdžių padalijimo valstybėje narėje. Vis dėlto 
piliečių gerovei svarbi ne tik ekonomikos, finansų ir socialinė politika, bet ir institucijų 
patikimumas ir patvarumas, kuris, nors iš pirmo žvilgsnio ir mažiau krenta į akis, taip pat 
atlieka lemiamą vaidmenį. 
Vadovaudamosi lojalaus bendradarbiavimo principu, Sąjunga ir valstybės narės gerbia 
viena kitą ir viena kitai padeda vykdydamos iš Sutarčių kylančias užduotis. (...) Valstybės 
narės padeda Sąjungai įgyvendinti jos užduotis ir nesiima jokių priemonių, kurios gali
trukdyti siekti Sąjungos tikslų. 

Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalis
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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 ―

                                               
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



DT\932303LT.doc 13/26 PE508.190v01-00

LT

9. The structure and the basic principles of the 
functioning of the State Audit Office

The detailed rules on the structure and the 
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 The detailed rules for the operation and financial 
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parties management of political parties (Art. VIII(4))
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 
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exclusive economic activities of the State, as well as 
the limitations and conditions of the alienation of 
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 VII of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/12126 Tabled by the Committee for Human Rights on 10 

                                               
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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Act CCVI of 2011 on the 
freedom of belief and 
religion, and the status of  
churches

February 2012.
Enacted: February 29, 2012.

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
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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
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
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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
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
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Note: 
Proposal for placing it on the agenda of extraordinary 
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, 
15 2012 
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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 
Hungary for the year of 2012

Act CLXVI of 2011
Provisions of two-thirds: 
Article 87 Section (1)

www.magyarkozlony.hu/pdf/
11166

Tabled by Government (Minister of National 
Economy) on October 14, 2011
Enacted on December 9, 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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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 acts

Act V of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 21 Section (1) (4); 22; 32 
Section (1); 33 Section (1); 35 
Section (1) and (4); 39; 59 Section 

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 
agenda of the extraordinary session between December 
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(4) 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 
the Labour Code

Act LXXXVI of 2012 
Provisions of two-thirds:
Art. 73; 75; 78; 79 Section (1)-(12). 
(15)-(16), (17) a,c, Section (18) 

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
Note: Proposal of Government for placing it on the 
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(19); Art. 80 Section (5)-(13), (19), 
(20), (22) a,d, (23)

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

49. T/8572 On the modification of the acts Act CLXXXI of 2012 http://kozlony.magyarorszag. Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
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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

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)

hu/pdf/15106 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. 


