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1. Ievads

Šajā piektajā dokumentā sniegts:

metodikas kopsavilkums, kas izmantots, lai risinātu 2012. gada 16. februāra 
plenārsēdē pieņemtajā rezolūcijā izvirzītos jautājumus;

pārskats par to Eiropas kopējo vērtību darbības jomu un ietekmi, kas nostiprinātas 
Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā un par attiecīgo uzraudzības un sankciju 
mehānismu, kas paredzēts LES 7. pantā;

atjaunināta juridiskā analīze, kas veikta iepriekšējos darba dokumentos, ņemot vērā 
ceturto konstitūcijas grozījumu, ko pavisam nesen pieņēma Ungārijas parlaments;

 tabula, kurā uzskaitīti likumi, kuru pieņemšanai nepieciešams divu trešdaļu balsu 
vairākums, un galvenie likumi vecajā Ungārijas konstitūcijā un Pamatlikumā.

Dokumenta nobeigumā sniegti vairāki secinājumi, kas tiks sīkāk iztirzāti gaidāmajā ziņojuma 
projektā. 

2. Uz faktiem balstīta pieeja, lai risinātu jautājumus, kas izvirzīti 2012. gada 
16. februāra plenārsēdē pieņemtajā rezolūcijā

Savā 2012. gada 16. februāra rezolūcijā par neseno politisko notikumu attīstību Ungārijā1

Eiropas Parlaments uzdeva Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai sadarbībā ar 
Eiropas Komisiju, Eiropas Padomi un Venēcijas komisiju izskatīt jautājumu (un savus 
konstatējumus izklāstīt ziņojumā) par to, vai un kā ir īstenoti turpmāk minētie ieteikumi, lai 
nodrošinātu, ka:

- tiek ievērota tiesu iestāžu pilnīga neatkarība, jo īpaši nodrošinot, ka Nacionālā tiesu iestāde, 
ģenerālprokurora birojs un tiesas kopumā tiek vadītas bez politiskās ietekmes un ka nedrīkst 
patvaļīgi saīsināt neatkarīgi ieceltu tiesnešu pilnvaru termiņu;

- Ungārijas Nacionālās bankas regulējums tiek pakļauts Eiropas likumdošanai;

- atbilstīgi likuma burtam tiek atjaunota datu aizsardzības un informācijas brīvības 
institucionālā neatkarība un īstenoti attiecīgie tiesību akti;

- pilnībā tiek atjaunotas Konstitucionālās tiesas tiesības pārskatīt ikvienu tiesību aktu, ietverot 
tiesības pārskatīt budžeta un nodokļu likumus;

- atbilstīgi likuma burtam tiek garantēta plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms un īstenots 
Ungārijas plašsaziņas līdzekļu likums, jo īpaši attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības un 
opozīcijas pārstāvju līdzdalību Plašsaziņas līdzekļu padomē;
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//EN.
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- jaunais vēlēšanu likums atbilst Eiropas demokrātiskajiem standartiem un politisko pārmaiņu 
principam;

- tiesības demokrātiskā veidā būt politiskajā opozīcijā tiek nodrošinātas gan iestādēs, gan 
ārpus tām;

- likumā par baznīcu un reliģiskajiem apzīmējumiem tiks ievēroti apziņas brīvības 
pamatprincipi un baznīcu reģistrēšanai netiks piemērota prasība, ka jāsaņem divu trešdaļu 
balsu vairākums Ungārijas parlamentā.

Lai izpildītu uzticēto uzraudzības un kontroles uzdevumu, ir sagatavoti četri tematiski 
dokumenti1, kas pamatojas uz visaptverošiem juridiskajiem novērtējumiem. Turklāt katru 
darba dokumentu ir parakstījuši dažādu politisko grupu referenti un ēnu referenti, tādā veidā 
parādot plašu vienprātību dažādu politisko spēku starpā attiecībā uz sīki izstrādāto faktu un 
uzdevumu analīzi, kas veikta darba dokumentos. 

Arī Ungārijas varas iestāžu sniegtie komentāri par dažādiem darba dokumentiem tika ņemti 
vērā attiecīgi pārskatītajās šo dokumentu versijās.

2012. gada 27. jūnijā Priekšsēdētāju konference atļāva LIBE komitejai no 2012. gada 24.–
26. septembrim nosūtīt uz Budapeštu ad-hoc delegāciju astoņu deputātu sastāvā, kuri 
pārstāvēja visas politiskās grupas un pie grupām nepiederošus deputātus. LIBE Ungārijas 
deputāti tika aicināti piedalīties sanāksmēs kā novērotāji.

Šī vizīte ir svarīgs panākums, uzsākot dialogu starp Ungārijas varas iestādēm un Eiropas 
Parlamentu.

Sagatavošanās posmā, kā arī vizītes laikā EP delegācija varēja rēķināties ar pilnīgu Ungārijas 
varas iestāžu atbalstu. Delegācija vēlas pateikties Ungārijas Nacionālās Asamblejas 
deputātiem, Ungārijas valdībai, tiesu iestāžu darbiniekiem un visām personām, ekspertiem, 
organizācijām un diplomātiskajām misijām, kas sniedza Eiropas Parlamenta deputātiem 
detalizētu informāciju un analīzi.

3. LES 2. pants un tā ietekme
LES 2. pantā ir nostiprinātas vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība, — vērtības, „(..) 
kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, 
tostarp minoritāšu tiesības. Šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur valda 
plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu 
un vīriešu līdztiesība.” 

Eiropas kopējo vērtību ievērošana un veicināšana vispirms ir būtisks Eiropas Savienības 

                                               
1 Darba dokumenti: Nr. 1 — par pamattiesību situāciju: standarti un prakse Ungārijā (saskaņā ar EP 2012. gada 
16. februāra rezolūciju) — tiesu iestāžu neatkarība; Nr. 2 — par pamattiesību situāciju: standarti un prakse 
Ungārijā (saskaņā ar EP 2012. gada 16. februāra rezolūciju) — pamatprincipi un pamattiesības; Nr. 3 — par 
pamattiesību situāciju: standarti un prakse Ungārijā (saskaņā ar EP 2012. gada 16. februāra rezolūciju) — tiesību 
akti plašsaziņas līdzekļu jomā; Nr. 4 — par pamattiesību situāciju: standarti un prakse Ungārijā (saskaņā ar EP 
2012. gada 16. februāra rezolūciju) — demokrātijas pamatprincipi un tiesiskums.
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identitātes elements un nosacījums, lai kļūtu par ES dalībvalsti. LES 49. pantā ir skaidri 
noteikts, ka „jebkura Eiropas valsts, kas ievēro 2. pantā minētās vērtības un apņemas tās 
sekmēt, var lūgt, lai to uzņem par Savienības locekli” (turklāt kļūstot par Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas līgumslēdzēju pusi).

Eiropas kopējo vērtību ievērošana un veicināšana ir arī nosacījums, lai pilnībā saglabātu
dalības privilēģijas, ko apstiprina ar īpašu procedūru, kas izklāstīta LES 7. pantā. LES 7. panta 
1. punkts piešķir ES institūcijām pilnvaras izvērtēt, vai pastāv droša varbūtība, ka kāda 
dalībvalsts ir nopietni pārkāpusi 2. pantā minētās kopējās vērtības, un politiski vērsties pret 
attiecīgo dalībvalsti, lai novērstu un labotu pārkāpumus, bet galvenais to līdzekļu mērķis, kuri 
noteikti LES 7. panta 2. un 3. punktā, ir sodīt par nopietniem un pastāvīgiem kopējo vērtību 
pārkāpumiem un tos novērst.

Eiropas kopējās vērtības iet roku rokā ar ES apņemšanos nodrošināt daudzveidību, ko saprot 
kā Savienības pienākumu ievērot „dalībvalstu vienlīdzību saistībā ar Līgumiem, kā arī to 
nacionālo identitāti”, kā noteikts LES 4. panta 2. punktā. Saskaņā ar Līgumiem „nacionālās 
identitātes” un „dalībvalstu atšķirīgo tiesību sistēmu un tradīciju”1 ievērošana ir būtībā saistīta 
ar lojālas sadarbības2, savstarpējas atzīšanas3 un tādējādi savstarpējas uzticēšanās 
principiem. Tas nozīmē, ka dalībvalsts atkāpšanos no Eiropas kopējām vērtībām (vai to 
neievērošanu) nevar pamatot ar valsts tradīciju piemērošanu, nedz arī nacionālas identitātes 
izpausmi, ja šāda atkāpšanās pasliktina principu piemērošanu, kas ir Eiropas integrācijas 
pamatā, piemēram, savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu. Tādēļ atsauce uz LES 
4. panta 2. punktu ir piemērojama tikai tiktāl, ciktāl dalībvalstis ievēro vērtības, kas noteiktas 
LES 2. pantā. Citiem vārdiem sakot, kopējo pamatvērtību ievērošana ir obligāts nosacījums, 
lai nodrošinātu efektīvu savstarpēju atzīšanu (kā skaidri nostiprināts, piemēram, LESD 81. un 
82. pantā) un pārrobežu sadarbību, kas balstās uz savstarpēju uzticēšanos par tāda paša 
pamatvērtību kopuma ievērošanu, tādējādi radot patiesu un funkcionējošu ES brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpu.

Turklāt kopējo pamatvērtību ievērošana ir obligāts nosacījums, lai ievērotu ar Savienības 
pilsonības statusu piešķirtās tiesības4. Patiešām, kā skaidrots Eiropas Savienības tiesas (EST) 
judikatūrā, Eiropas kopējās vērtības veido kodolu tām tiesībām, kas saistītas ar ES pilsoņa 
statusu neatkarīgi no politiskajām un kultūras atšķirībām, kas saistītas ar nacionālo identitāti5. 

Visbeidzot, trešo valstu skatījumā pašas Savienības uzticamība, kas pamatojas uz to 
nopietnību, ar kādu Savienība uztver savu vērtību demokrātiskos un pamattiesību aspektus, 
tiktu apdraudēta gadījumā, ja dalībvalstis nevarētu vai nevēlētos ievērot standartus, ko tās 
pašas noteikušas. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir skaidrs, ka Eiropas kopējo vērtību 
aizsardzība attiecas gan uz pārrobežu, gan iekšējām situācijām, jo LES 2. pantam nav saistošs 

                                               
1 Skat. LESD 67. pantu.
2 LES 4. panta 3. punkts.
3 LESD 81. un 82. pants.
4 Sīkākus skaidrojumus par šo apgalvojumu skat. Darba dokumentā Nr. 2 par pamattiesību situāciju: standarti un 
prakse Ungārijā (saskaņā ar EP 2012. gada 16. februāra rezolūciju) — pamatprincipi un pamattiesības.
5 Skat. lietu C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano: Eiropas Savienības tiesa atzina, ka „LESD 20. pants nepieļauj 
tādus valsts pasākumus, kuru rezultātā Savienības pilsoņiem tiek atņemta iespēja faktiski izmantot tiesības, kas 
piešķirtas saskaņā ar viņu kā Savienības pilsoņu statusu”.
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Hartas 51. panta 1. punktā minētais ierobežojums1 un LES 7. pants neaprobežojas ar tām 
politikas jomām, uz kurām attiecas ES tiesību akti. Šādu argumentāciju apstiprina EST, 
norādot uz „to tiesību faktisku izmantošanu, kas piešķirtas ar ES pilsoņa statusu” arī pilnībā 
iekšējā situācijā.2

Turklāt minoritāšu tiesību ievērošana ir skaidri atzīta starp tām vērtībām, kas minētas 2. pantā. 
Saskaņā ar LES 3. pantu Savienība ir apņēmusies veicināt šīs vērtības un apkarot sociālo 
atstumtību un diskrimināciju, šajā nolūkā ieviešot tiesisko regulējumu, lai cīnītos pret 
diskrimināciju, rasismu un ksenofobiju3. Tādēļ dalībvalstu valdībām ir jāievieš tādi tiesību 
akti, kas aizliedz diskrimināciju. Tomēr tiesību akti paši nevar sasniegt mērķi izveidot 
sabiedrību bez diskriminācijas. Dalībvalstu varas iestāžu pienākums ir šajā jautājumā nepalikt 
neitrālām un rīkoties tā, lai nepieļautu šo tiesību pārkāpumus.

Dalībvalstu pienākums nodrošināt to, ka tiek ievērotas visu personu cilvēktiesības neatkarīgi 
no viņu etniskās izcelsmes vai pārliecības attiecas uz visu līmeņu valsts pārvaldi, kā arī uz 
tiesībsargājošajām iestādēm, un tas arī nozīmē aktīvi veicināt iecietību un nosodīt tādu 
parādību kā naida runas sabiedriskajā sfērā.

Nesen daži gadījumi saistībā ar antisemītiskiem un pret romiem vērstiem publiskiem 
paziņojumiem, kā arī valsts balvas žurnālistikā piešķiršana, radīja ļoti nopietnas bažas par 
neiecietību un rasismu Ungārijā. Rasisms bija sērga Eiropas vēsturē — Savienība nedrīkst par 
to klusēt, un arī valstu valdības nedrīkst stāvēt malā, saskaroties ar šādiem faktiem.

4. Ceturtā konstitūcijas grozījuma sekas 
2013. gada 11. martā Ungārijas parlaments pieņēma ceturto konstitūcijas grozījumu, kura 
priekšlikums tika iesniegts 2013. gada 8. februārī kā individuāla deputāta likumprojekts4. 
Grozījumu pieņēma, 265 deputātiem balsojot „par”, 11 deputātiem balsojot „pret” un 
33 deputātiem atturoties. Palātas priekšsēdētājs to parakstīja 18. martā un Ungārijas prezidents 
25. martā. Tas tika publicēts Ungārijas Oficiālajā Vēstnesī tajā pašā dienā.5

Tādējādi tikai vienu gadu vecā konstitūcija tika grozīta ar 9 lappušu garu grozījumu, kas sastāv no 
22 pantiem. Tas notika, lai gan Eiropas Padomes ģenerālsekretārs Thørbjon Jagland bija izteicis 
lūgumu atlikt grozījuma pieņemšanu, kamēr to varēs izvērtēt Eiropas Komisija par demokrātiju 
caur likuma spēku (Venēcijas komisija)6. 

                                               
1 Jo Eiropas Savienības Tiesa ES tiesību normu piemērošanu interpretē plašā nozīmē — skat., piemēram, 
1991. gada 18. jūnija spriedumu lietā C-260/89, ERT.
2 Skat. šajā sakarā lietu C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
3 Padomes Pamatlēmums 2008/913/TI par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un 
ksenofobijas veidiem un izpausmēm ( OV L 328, 6.12.2008., 55.–58. lpp.).
4 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929.
5 http://www.magyarkozlony.hu/. Sējums Nr. 49, 2013.
6http://www.coe.int/fr/web/secretary-general/home/-/asset_publisher/hr4DDZ5cshvP/content/secretary-general-
calls-upon-hungarian-government-and-parliament-to-postpone-vote-on-constitutional-
amendments;jsessionid=7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728?redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%
2Ffr%2Fweb%2Fsecretary-
general%2Fhome%3Bjsessionid%3D7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728%3Fp_p_id%3D101_INSTAN
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.
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Kopīgajā paziņojumā, ko sniedza tajā pašā dienā, kad tika pieņemts ceturtais konstitūcijas 
grozījums, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs José Manuel Barroso un Thørbjon Jagland pauda 
Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes bažas attiecībā uz tiesiskuma principa ievērošanu1. Tādas 
pašas bažas attiecībā uz Pamatlikuma pieņemšanu, kā arī tajā veiktajiem grozījumiem pauda ASV 
administrācija.2

Galvenais ceturtā konstitūcijas grozījuma mērķis ir iekļaut Pamatlikumā visus pārejas 
noteikumus — izņemot noteikumu par vēlētāju reģistrācijas prasību —, kurus Ungārijas 
Konstitucionālā tiesa atcēla 2012. gada 28. decembrī (Lēmums Nr. 45/2012). Lai gan pārejas 
noteikumi tika atcelti formālu un procesuālu iemeslu dēļ un Tiesa aicināja Parlamentu 
„pārskatīt atcelto ne-pārejas noteikumu regulatīvos tematus un (..) izlemt to, kuriem 
noteikumiem nepieciešams atkārtots regulējums un kādā tiesību avotu līmenī”, Tiesa pieņēma 
skaidru nolēmumu arī attiecībā uz materiālo aspektu un lēma par praksi neitralizēt tiesas 
kontroli, atverot konstitūcijas tekstu: 

„Konstitucionālajai likumībai raksturīgas ne tikai procesuālās, formālās un publisko tiesību derīguma 
prasības, bet arī materiālās prasības. Saskaņā ar tiesiskumu demokrātiskas valsts konstitucionālie 
kritēriji vienlaikus i r  konstitucionālās vērtības, principi un demokrātiskās pamatbrīvības, kas 
nostiprinātas starptautiskajos līgumos un ko pieņēmušas un atzinušas demokrātisko valstu kopienas, 
ievērojot tiesiskumu, kā arī ius cogens, kas daļēji ir tas pats, kas iepriekšminētais. Vajadzības gadījumā 
Konstitucionālā tiesa var saskaņā ar tiesiskuma principu arī pārbaudīt demokrātisko valstu materiālo 
prasību, garantiju un vērtību brīvo izpildi un konstitucionalizāciju. Demokrātiskās valstīs saskaņā ar 
tiesiskumu konstitūcijām ir nemainīgi materiālie un procesuālie standarti un prasības. Materiālās un 
procesuālās konstitucionālās prasības Pamatlikuma laikā nenosaka zemāk hierarhijā, nekā tās bija 

                                               
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.
Skat. arī Prinstonas profesores Kim Lane Scheppele analīzi, kas sniegta ASV komisijas par drošību un sadarbību 
Eiropā (ASV Helsinku komisija) organizētajā uzklausīšanā 2013. gada 19. martā —
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-the-helsinki-
commission-hearing-on-hungary-full-text/.
2 Skat., piemēram, Brent Harley, ASV Valsts sekretāra asistenta vietnieka, sniegto paziņojumu ASV Komisijas 
par drošību un sadarbību Eiropā (ASV Helsinku komisija) organizētajā uzklausīšanā 2013. gada 19. martā: 
„Pirms bijusī valsts sekretāre Hillary Clinton apmeklēja Ungāriju 2011. gada jūnijā, mūsu redzeslokā nonāca 
Ungārijas pretrunīgais plašsaziņas līdzekļu likums un jaunā konstitūcija — ko Ungārijā sauc par Pamatlikumu —
, kuru daļas arī radīja bažas neatkarīgu novērotāju vidū. Abos gadījumos mums bija bažas gan par saturu, gan arī 
pašu procesu, kādā tie tika pieņemti, jo, pieņemot kaut ko tik būtisku kā konstitūcija vai likums, kas ietekmē 
preses brīvību, ir jāpanāk plaö u sabiedrības slāņu vienprātība, nevis tikai jāatspoguļo valdošās koalīcijas 
viedokļi. Ātrums, ar kādu šie likumi tika izstrādāti un pēc tam pieņemti, un nopietnu konsultāciju ar dažādu 
sabiedrības nozaru pārstāvjiem trūkums nedara godu tam demokrātijas garam, kuru Ungārijas iedzīvotāji tik ilgi 
ir atbalstījuši. Tieši tādēļ, apmeklējot Budapeštu 2011. gadā, valsts sekretāre Hillary Clinton aicināja Ungāriju 
parādīt „īstu apņemšanos nodrošināt tiesu neatkarību, vārda brīvību un valdības pārredzamību.” ...Mēs bijām 
iepriecināti, kad šā gada sākumā Ungārijas Konstitucionālā tiesa pasludināja vairākus spriedumus, atceļot 
pretrunīgus tiesību aktus. Tas parādīja, ka tiesa var veikt efektīvu valdības kontroli. Diemžēl Ungārijas valdības 
reakcija atkal lika apšaubīt tās apņemšanos veikt pārbaudes un nodrošināt līdzsvaru un institucionālo 
neatkarību. Valdība izstrādāja un ātri pieņēma jaunu konstitūcijas grozījumu, ar kuru tika atjaunota daļa to 
likumu, kurus tikko bija atcēlusi Tiesa. Atkal process tika sasteigts, un nenotika plaša sabiedriskā 
apspriešana. Turklāt Ungārijas valdība ignorēja ASV Valsts departamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Padomes — kā arī vairāku ievērojamu, bezpartejisku Ungārijas NVO — lūgumus iesaistīties daudz uzmanīgākā 
un pārdomātākā procesā un ļaut Venēcijas komisijas ekspertiem izvērtēt grozījumu.”
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konstitūcijas (likuma) laikā. Konstitucionālas valsts prasības saskaņā ar tiesiskumu turpina būt pastāvīgi 
īstenotas prasības tagadnē, un tās ir programmas nākotnei. Konstitucionāla valsts saskaņā ar tiesiskumu 
ir pastāvīgu vērtību, principu un garantiju sistēma. Vērtību, principu un garantiju, kas reiz pieņemtas 
konstitucionālā valstī saskaņā ar tiesiskumu, līmeni nevar samazināt, un tiek prasīts, ka tās ievēro 
tikpat stingri kā iepriekš.”1

Neskatoties uz šo nolēmumu, ceturtais konstitūcijas grozījums automātiski iekļauj, kā minēts 
iepriekš, visus — izņemot vienu — atceltos pārejas noteikumus, kā arī citus, iepriekš atceltus 
noteikumus2. 

Turklāt ceturtajā konstitūcijas grozījumā ir vismaz divi noteikumi par Konstitucionālo tiesu, 
kas rada lielas bažas.

Saskaņā ar pirmo noteikumu Konstitucionālā tiesa var pārskatīt Pamatlikumu un jebkuru tā 
grozījumu tikai attiecībā uz tā atbilstību procesuālajām prasībām, kas noteiktas Pamatlikumā 
attiecībā uz tā pieņemšanu un izsludināšanu (grozījuma 2. pants un 12. panta 3. punkts). Tādēļ 
nākotnē Ungārijas Konstitucionālā tiesa nevarēs pārskatīt pēc būtības nevienu konstitucionālu 
grozījumu un materiālo konstitūcijas grozījumu atbilstību konstitucionālajiem 
pamatprincipiem. No tā izriet, ka Pamatlikumā varēs veikt jebkādus grozījumus neatkarīgi no 
to satura3. 
Pēc ceturtā konstitūcijas grozījuma pieņemšanas Ungārijas Konstitucionālā tiesa „vairs nav 

                                               

1 Lēmums Nr. 45/2012, IV. panta 7. punkts, skat.: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 Iekļautie noteikumi ietver:

- noteikumus par bijuö o komunistisko partiju, tostarp par noilguma termiņa nepiemērošanu par komunistu 
diktatūrā veiktajiem smagajiem noziegumiem (grozījuma 3. pants, kas pievieno jaunu, U pantu Pamatlikuma 
daļai „Pamatprincipi” — iepriekš preambula un pārejas noteikumu 1.–4. pants), sakarā ar ko var rasties jutīgi 
juridiski jautājumi attiecībā uz nevainīguma prezumpciju, tiesībām uz īpašumu, likumību un pat vārda brīvību, 
kā to jau parādījusi iepriekšējā Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse (skat., piemēram, Korbely pret Ungāriju, a. 
Nr. 9174/02, 2008. gada 19. septembra spriedums; Vajnai pret Ungāriju, a. Nr. 33629/06, 2008. gada 8. jūlija 
spriedums vai Fratanoló pret Ungāriju, a. Nr. 29459/10, 2011. gada 3. novembra spriedums). Neapšaubot 
morālās tiesības pilnībā nosodīt bijušo totalitāro komunisma režīmu Ungārijā un tā radīto lielo netaisnību, 
jebkuri juridiskie pasākumi pret personām (krimināllikuma pasākumi vai citi) ir jāpiemēro, pilnībā ievērojot 
tiesiskumu demokrātijā;

- parlamenta pilnvaras izveidot oficiāli atzīto baznīcu sarakstu (grozījuma 4. pants — iepriekš pārejas noteikumu 
21. panta 1. punkts);

- parlamenta pilnvaras noteikt, pamatojoties uz galveno likumu, sīki izstrādātus noteikumus par Ungārijā 
dzīvojošo mazākumtautību tiesībām un prasībām par tautības atzīšanu (grozījuma 9. pants — iepriekš pārejas 
noteikumu 21. panta 2. punkts);

- Nacionālās tiesu iestādes priekšsēdētāja pilnvaras norīkot tiesas, izņemot kompetento vispārējo tiesu, izskatīt 
lietas, lai nodrošinātu „lietu iztiesāšanu saprātīgā termiņā” (grozījuma 14. pants — iepriekš pārejas noteikumu 
11. panta 3.–4. punkts); sakarā ar ko šāda iespēja rada nopietnas juridiskas bažas par iespējamu politisko ietekmi 
uz tiesu darbu;2

- bud˛eta un finanö u tiesību aktu tiesiskās pārskatīšanas ierobežojumu pagarināšanu līdz nenoteiktam laika 
periodam (grozījuma 17. panta 1. punkts).

3 Saskaņā ar Tiesas pastāvīgo judikatūru tā patiešām pārskatīja tikai konstitucionālo grozījumu procesuālos 
apsvērumus, taču šīs prakses pamatā drīzāk bija Tiesas pašas atturēšanās, nevis konstitucionāls aizliegums.
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augstākā konstitucionālā aizsardzības iestāde”1, jo parlamentam turpmāk būs tiesības grozīt 
Pamatlikumu pēc saviem ieskatiem arī tad, ja tā ierosinātie konstitucionālie grozījumi būs 
pretrunā citiem konstitucionālajiem noteikumiem un principiem. Tas ir pats par sevi 
saprotams, ka šī pilnvaru maiņa konstitucionālajos jautājumos, kas notiek parlamenta 
interesēs un uz Konstitucionālās tiesas rēķina, stipri grauj varas dalīšanas principu un pareizi 
funkcionējošu pārbaužu un līdzsvara sistēmu, kas ir galvenie tiesiskuma instrumenti. Eiropas 
vēsture skaidri parāda, ka īsta demokrātija, kas balstās uz tiesiskumu, nenozīmē tikai 
parlamentāro vairākumu (jo vairākums varētu pat izjaukt demokrātiju), bet to raksturo smalks 
līdzsvars starp vairākuma viedokļa un minoritāšu un indivīda pamattiesību ievērošanu2, kurā 
būtiska loma ir tiesām kā līdzvērtīgam likumdevēja partnerim. Demokrātiskā sistēmā ikviens 
uzbrukums tiesu sistēmai vai tās neatkarības ierobežošana ir tiešs uzbrukums demokrātiskajai 
republikai kā tādai, kā to jau norādījis A. de Tocqueville savā analīzē par varas dalīšanas 
principa jēdzienu Amerikas Savienotajās Valstīs (viņa slavenais darbs „Demokrātija 
Amerikā”). Demokrātijā, kuras pamatā ir tiesiskums, Konstitucionālās tiesas lēmumus 
nedrīkst apiet, grozot pašu konstitūciju, jo mūsdienu demokrātiskais likumdevējs nav 
visvarens attiecībā uz konstitucionālajām izmaiņām — viņu ierobežo pienākums saglabāt 
demokrātisko būtību, tiesiskumu (īpaši attiecībā uz varas dalīšanas doktrīnu) un 
pamattiesības.

Saskaņā ar ceturtā konstitūcijas grozījuma otro noteikumu, kas attiecas uz Tiesu, tos 
Konstitucionālās tiesas nolēmumus, kas pieņemti pirms Pamatlikuma stāšanās spēkā, atceļ. 
Šis noteikums tomēr „neskar tiesiskās sekas, ko radījuši šie nolēmumi”3 (grozījuma 19. panta 
2. punkts). Citiem vārdiem sakot, ceturtais konstitūcijas grozījums iznīcina 20 gadus ilgo 
konstitucionālo judikatūru, kas ietver „konstitucionālās prasības attiecībā uz turpmākajiem 
tiesību aktiem, principu līgumiem un jēdzienu interpretācijām un skaidrojumiem — t. i., visu 
sistēmu, kuras pamatā ir principi”4, tostarp jebkādu iespējamo judikatūru, kas ietekmē ES 
tiesību aktu piemērošanu. Šajā sakarā ir vērts atgādināt, ka vairāku Ungārijas likuma 
konstitucionālo principu pamatā ir tikai Tiesas judikatūra. Piemēram, papildus prasībām, kas 
paredzētas starptautiskajās tiesībās, valsts juridiskais pamatojums nāves soda neesamībai ir 
Konstitucionālās tiesas Lēmums Nr. 23/1990. Šajā sakarā pašreizējā Ungārijas valdība pati ir 
atsaukusies uz šādu judikatūru, saskaroties ar kritiku par neskaidriem noteikumiem attiecībā 
uz nāves soda aizliegumu jaunajā Pamatlikumā.5 Tādēļ ceturtais konstitūcijas grozījums un 
šādi paziņojumi nepārprotami ir pretrunā viens otram. Turklāt grozījums rada vēl papildu 
rezultātu, kas šķiet paradoksāls. Saskaņā ar Pamatlikuma R panta 3. punktu tā noteikumus 
„interpretē saskaņā ar (..) mūsu vēsturiskās konstitūcijas sasniegumiem”. Saskaņā ar ceturto 
konstitūcijas grozījumu ikvienu likumu vai tiesas spriedumu, kas pieņemts, piemēram, 
19. gadsimtā vai agrāk, autentiskas konstitūcijas interpretācijas nolūkos var uzskatīt par 
vēsturiskās konstitūcijas „sasniegumu”, turpretim pēdējo divu desmitgažu konstitucionālā 
judikatūra, kas pieņemta demokrātiskā sistēmā, ievērojot pamattiesības, ir „aizslaucīta’’ no 
juridiskās sistēmas. Šajā sakarā daži komentētāji ir uzsvēruši, ka ikviena Ungārijas valdības 
                                               
1 László Sólyom, „Varas dalīšana Ungārijā ir beigusies”, publicēts Népszabadság, 2013. gada 11. martā, 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege. László Sólyom bija pirmais Ungārijas 
Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs (1990.–1998.) un Ungārijas Republikas prezidents (2005.–2010.).
2 Skat., piemēram, Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas 1956. gada 17. augusta spriedumu, BVerfGE 5, 
85. lpp.
3 T. i., atceltie likumi nestāsies spēkā no jauna grozījuma rezultātā.
4 László Sólyom, skat. turpat.
5 Skat. Ungārijas valdības komentārus par otro LIBE darba dokumentu par pamatprincipiem un pamattiesībām 
(DT/906320), 2012. gada 6. septembris.
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atsaukšanās uz (vai salīdzināšana ar) līdzīgām iezīmēm citās valstu sistēmās ir viltīga, ņemot 
vērā kopainas kontekstu. Konstitucionāls tiesību akts vai juridiskais instruments parasti 
darbojas daudz labvēlīgāk un saskaņotāk, ja tas ir juridiskās evolūcijas un tradīcijas rezultāts 
(ietverot publiskās debates un iespējamos tiesu izdarītos labojumus), nekā ja to piemēro ātrā 
„no krēslas līdz rītausmai” veidā.
Visbeidzot, ceturtais konstitūcijas grozījums sašaurina vairākas pamattiesības, lai gan 
Konstitucionālā tiesa iepriekš ir atzinusi šādus ierobežojumus par antikonstitucionāliem:

- vārda brīvība nevar tikt īstenota ar mērķi aizskart Ungārijas tautas (un citu kopienu, 
piemēram, etnisko, rasu vai reliģisko minoritāšu) cieņu — šāda rīcība jau tika atzīta par 
antikonstitucionālu ar Lēmumu Nr. 30/19921 un Nr. 18/20042 (grozījuma 5. panta 2. punkts), 
jo jēdziens „Ungārijas tauta” nesniedz pietiekamu juridisku noteiktību un rada jautājumus par 
atbilstību ECPAK 10. pantam; šajā sakarā ir jānorāda uz pastāvošo ECT judikatūru saistībā ar 
līdzīgu jēdzienu, kas lietots Turcijas likumā („turciskums” vai „Turcijas tauta”), kas saskaņā 
ar ECT teikto ir „pārāk plašs un nekonkrēts, un tādējādi noteikums pastāvīgi apdraud tiesības 
īstenot vārda brīvību. Citiem vārdiem sakot, šā noteikuma formulējums neļauj personām 
regulēt savu rīcību vai paredzēt sekas savai rīcībai” (skat. Altug Taner Akçam pret Turciju, a. 
Nr. 27520, 2011. gada 25. oktobra spriedums; skat. arī Dink pret Turciju, a. Nr. 2668/07, 
Nr. 6102/08, Nr. 30079/08, Nr. 7072/09 un Nr. 7124/09, 2010. gada 14. septembra 
spriedums);

- saskaņā ar Parlamenta likumu finanšu atbalsts augstākās izglītības studijām var tikt saistīts 
ar iesaistīšanos nodarbinātības pasākumos uz noteiktu laiku vai veicot uzņēmējdarbību 
noteiktu laiku, kā reglamentēts Ungārijas likumā (grozījuma 7. pants), kas ar Konstitucionālās 
tiesas Lēmumu Nr. 32/2012 jau pasludināts par antikonstitucionālu formālu apsvērumu dēļ3;

- ar Parlamenta likumu vai vietēju rīkojumu atrašanos sabiedriskā vietā kā pastāvīgā 
dzīvesvietā var atzīt par nelikumīgu, lai aizsargātu sabiedrisko kārtību, sabiedrības drošību, 
sabiedrības veselību un kultūras vērtības (grozījuma 8. pants); šie noteikumi jau tika atzīti par 
antikonstitucionāliem ar Lēmumu Nr. 38/20124, un tie rada nopietnus juridiskus jautājumus 
par statusa kā tāda kriminalizēšanu un nevis personas rīcības kriminalizēšanu;
Grozījumā arī pievienots noteikums, saskaņā ar kuru „ģimenes saites balstās uz laulību un 
attiecībām starp vecākiem un bērniem” (grozījuma 1. pants). Šī definīcija, kas iepriekš bija 
ietverta 2011. gada Likuma CCXI 7. pantā par ģimeņu aizsardzību, tika atcelta ar Tiesas 
Lēmumu Nr. 43/2012.
Tādu normu ieviešana, kas iepriekš tika atzītas par antikonstitucionālām, vēl vairāk apstiprina 
to, ka ceturtais konstitūcijas grozījums nav tikai tehnisks grozījums Pamatlikumā5, kā apgalvo 
Ungārijas varas iestādes, „bet slepena jaunas konstitūcijas ieviešana ar citādu identitāti”6.

                                               
1 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf.
2 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf.
3 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument.
4 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument.
5 Ungārijas premjerministra Tibor Navracsics 2013. gada 7. marta vēstule Eiropas Padomes ģenerālsekretāram 
un Ungārijas ārlietu ministra János Martonyi 2013. gada 8. marta vēstule Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu 
ministriem.
6 László Sólyom, „Varas dalīšana Ungārijā ir beigusies”, publicēts Népszabadság 2013. gada 11. martā, 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege.
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5. Noslēguma piezīmes 
Referents vēlas pateikties visiem LIBE komitejas locekļiem un jo īpaši politisko grupu 
pārstāvjiem, kuri līdzdarbojās iepriekšējo darba dokumentu izstrādē. Lai gan izskatāmais 
jautājums bija jutīgs, viņu patiesais sadarbības gars ļāva radīt konstruktīvu darba atmosfēru.

Referents vēlas uzsvērt, ka pašreizējais process stāsta par Ungāriju, bet ne tikai par 
Ungāriju. Tas stāsta par Eiropu, tās demokrātisko pārveidi un attīstību pēc 20. gadsimta 
totalitāro režīmu krišanas. Tas stāsta par Eiropas saimi, tās kopējām vērtībām un 
standartiem, tās iekļautību un spēju iesaistīties dialogā. Tas stāsta par nepieciešamību īstenot 
Līgumus, kurām dalībvalstis ir brīvprātīgi pievienojušās. Tas stāsta par savstarpēju palīdzību 
un savstarpēju uzticēšanos, kas ir vajadzīga Savienībai, tās iedzīvotājiem un dalībvalstīm, ja 
šie Līgumi nav tikai vārdi uz papīra, bet juridiskais pamats ceļā uz patiesi taisnīgu un atvērtu 
Eiropu, kurā ievēro pamattiesības. Tas stāsta par Savienību, kas ir ne tikai „demokrātisku 
valstu savienība”, bet „demokrātijas Savienība”, kuras pamatā ir cilvēktiesību ievērošana, 
tiesiskums un plurālistiska sabiedrība.

Ziņojuma projekta, kuru referents iesniegs izskatīšanai, mērķis būs nodrošināt pamatu 
šādam dialogam kā ieguldījumu tiesiskuma un pamattiesību ievērošanai, kas nostiprinātas
LES 2. pantā. Tajā tiks pienācīgi ņemti vērā nesenie notikumi un analīze, ko sagatavos 
Eiropas Komisija, kā arī Eiropas Padome. Kā nākamo pasākumu šajā atvērtajā procesā 
referents ierosinās piedāvāt iespēju Ungārijas valdībai paust savu viedokli un sniegt
komentārus par ziņojuma projektu.

Eiropas vēsture nav bijusi perfekta, daudzos gadījumos tā ir bijusi traģiska. Pārāk bieži 
Eiropas iedzīvotāji ir bijuši pamesti un pakļauti negodīgai un netaisnīgai attieksmei. Šā 
darba gaitā LIBE komitejai tika bieži norādīts, ka iepriekš Eiropa nav rīkojusies, saskaroties 
ar lielu netaisnību un smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Tā ir taisnība; Savienības 
vēsturiskā veidošanās ir pamatojusies uz šī fakta vēsturisko apzināšanos, kas ir mudinājis 
dalībvalstis izveidot nepieciešamo juridisko pamatu, lai to labotu.

Tika arī norādīts, ka pašreiz vai nākotnē varētu pastāvēt draudi, ka Savienība izmantos 
„dubultstandartus”, ja tās iestādes koncentrēsies tikai uz konkrētu dalībvalsti, kurā ir 
apdraudētas pamattiesības, neņemot vērā līdzīgas problēmas citās dalībvalstīs. Protams, tas 
pats notiktu, ja Savienība izvēlētos nerīkoties, tādējādi neievērojot savus Līgumos noteiktos 
pienākumus. Tomēr ļoti svarīgs ir jautājums, vai Savienība ir gatava izpildīt savus Līgumā 
noteiktos pienākumus attiecībā uz demokrātiju, pamattiesībām un tiesiskumu, vienlaikus 
cenšoties nodrošināt, ka tās iedzīvotāji netiek pakļauti netaisnīgai attieksmei, un novērst 
dubultstandartu risku attiecībā uz tās dalībvalstīm. Referents ar LIBE komitejas atbalstu ir 
pielicis lielas pūles, lai nodrošinātu, ka mēs varam izvairīties no tiem riskiem, kas aprakstīti 
darba dokumentos, un gaidāmajā ziņojumā tiks sniegti daži ieteikumi ES iestādēm par 
turpmāko rīcību šādos jautājumos.
Eiropas solījums, kas tika skaidri pausts pagājušā gadsimta demokrātiskajās revolūcijās un 
jo īpaši 1989. gada revolūciju gaisotnē, ir tāds, ka ikvienas dalībvalsts liktenis ir svarīgs 
visām dalībvalstīm, ikviena Eiropas iedzīvotāja pamattiesības ir aktuāls jautājums katram 
Eiropas iedzīvotājam, ikviena cilvēka pamattiesību ievērošana ir Savienības pamats mums 
visiem. Tādēļ kopš 2000. gada Eiropas Savienības devīze ir Vienoti daudzveidībā. Šī devīze 
nozīmē, ka pārbaudes un līdzsvars, varas dalīšana un tiesiskums ir jāīsteno visaptveroši —
gan Savienības, gan vietējā līmenī. Savienība un daudzveidība ir vienas monētas divas 
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puses. Tie arī ir tie principi, ko Savienība un tās dalībvalstis ir skaidri paredzējušas 
Līgumos, kas reformēti ar Lisabonas līgumu, kurš ir spēkā kopš 2009. gada decembra, jo 
īpaši, bet ne tikai, pantos par Savienības vērtībām (LES 2. pants); tā mērķis ir arī iekļaut 
aktīvu pienākumu veicināt Savienības vērtības (LES 3. pants), principus par visu dalībvalstu 
vienlīdzību saistībā ar Līgumiem, dalībvalstu nacionālās identitātes ievērošanu, kā arī lojālas 
sadarbības principu starp dalībvalstīm un Savienību (LES 4. pants); Savienības kompetences 
(LES 5. pants); Pamattiesību hartas noteikumu ievērošanu (LES 6. pants) un pasākumus, kas 
jāveic, ja pastāv droša varbūtība, ka ir nopietni pārkāptas Savienības vērtības (LES 7. pants).

Dziļu ekonomikas un sociālo krīžu laikā var ļauties kārdinājumam neievērot tādus 
institucionālus jautājumus kā varas dalīšanas efektivitāte dalībvalstīs. Lai nodrošinātu 
iedzīvotāju labklājību, svarīga nozīme ir ne tikai ekonomikas, finanšu un sociālajai politikai, 
bet arī iestāžu uzticamībai un stabilitātei, lai gan pirmajā mirklī tas var šķist ne tik 
iespaidīgi.
„Saskaņā ar lojālas sadarbības principu Savienība un dalībvalstis ar patiesu savstarpējo 
cieņu palīdz cita citai veikt uzdevumus, ko nosaka Līgumos. (..) Dalībvalstis sekmē 
Savienības uzdevumu izpildi un atturas no jebkādiem pasākumiem, kuri varētu apdraudēt 
Savienības mērķu sasniegšanu.”

Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punkts.
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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 
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session between December 28-30 by eligible number of 
signatures
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011
Proposal for urgency: December 13, 2011
December 16: urgency accepted

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Act CLXVI of 2011
Provisions of two-thirds:

www.magyarkozlony.hu/pdf/
11166

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
13386

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

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

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

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

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

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

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

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

www.kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/14646

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
14846

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

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

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

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

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

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

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

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

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

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

53. T/8405 On the electoral procedure Tabled as an individual members' bill on September 18, 
2012
November 5: derogation from the Standing Orders

Adoption: 26 November 2012.
Decision 1/2013 of the Constitutional Court declared 
the following provisions unconstitutional: §§ 82(2), 
88(1), 92, 106, 151, 152(5), 154(1), 353(4).
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Additional acts1 with certain provisions the adoption of which require two-thirds majority:

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
12506

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15507

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

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

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

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

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


