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1. Inleiding

Dit vijfde document bevat:

een samenvatting van de methodologie die gebruikt wordt om de resolutie van het 
Europees Parlement van 16 februari 2012 aan de orde te stellen;

een overzicht van de reikwijdte en de implicaties van de in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) bedoelde Europese gemeenschappelijke waarden 
en van het in artikel 7 VEU genoemde bijbehorende toezichts- en sanctiemechanisme;

een update van de in de voorgaande werkdocumenten gemaakte juridische beoordeling 
waarbij de zeer recente goedkeuring van de vierde grondwetswijziging door het 
Hongaarse parlement in aanmerking wordt genomen;

een overzicht van de wetten waarvoor een tweederdemeerderheid is vereist en van 
kardinale wetten in de oude grondwet en de fundamentele wetgeving van Hongarije;

Ten slotte wordt afgesloten met een reeks conclusies die verder zullen worden uitgewerkt in 
het aanstaande ontwerpverslag. 

2. Een op feiten gebaseerde aanpak om de resolutie van het Europees Parlement van 16 
februari 2012 aan de orde te stellen

Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie van 16 februari 2012 over de recente politieke 
ontwikkelingen in Hongarije1 de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken verzocht om, in samenwerking met de Europese Commissie, de Raad van Europa en de 
Commissie van Venetië, te blijven volgen of en hoe de volgende aanbevelingen zijn 
uitgevoerd, en om de bevindingen hieromtrent in een verslag te presenteren:

- dat de rechterlijke macht volledig onafhankelijk functioneert, en er daarbij met name voor te 
zorgen dat de nationale gerechtelijke autoriteit, het Openbaar Ministerie en de rechtbanken in 
het algemeen zonder politieke inmenging worden bestuurd, en dat het mandaat van 
onafhankelijk benoemde rechters niet op willekeurige wijze kan worden ingekort;

- dat de regulering van de Hongaarse centrale bank in overeenstemming blijft met de 
Europese wetgeving;

- dat de institutionele onafhankelijkheid van gegevensbescherming en vrijheid van informatie 
wordt hersteld en wordt gewaarborgd door de letter en de toepassing van de desbetreffende 
wetgeving;

- dat het recht van het constitutioneel hof om wetgeving te toetsen volledig wordt hersteld, 
met inbegrip van het recht om begrotings- en belastingwetten te toetsen;
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//NL.
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- dat de vrijheid en de pluriformiteit van de media worden gegarandeerd door de letter en de 
tenuitvoerlegging van de Hongaarse mediawet, met name met betrekking tot de deelname van 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de oppositie aan de Mediaraad;

- dat de nieuwe kieswet in overeenstemming is met de Europese democratische normen en het 
beginsel van politieke machtswisselingen eerbiedigt;

- dat het recht om op democratische wijze politieke oppositie te voeren wordt gewaarborgd 
zowel binnen het kader van instituties als daarbuiten;

- dat de wet inzake kerken en geloofsgemeenschappen de basisbeginselen van 
gewetensvrijheid eerbiedigt en de registratie van kerken niet afhankelijk maakt van de 
goedkeuring door een twee derde meerderheid in het Hongaarse parlement;

Om tegemoet te komen aan de taken van toezicht en opvolging waartoe opdracht is gegeven, 
zijn vier thematische werkdocumenten1 opgesteld op basis van diepgaande juridische 
beoordelingen. Voorts is elk werkdocument medeondertekend door de rapporteur en de 
schaduwrapporteur van een andere fractie, waarmee blijk wordt gegeven van een brede 
consensus onder de verschillende politieke krachten ten aanzien van de zeer feitelijke en 
objectieve beoordeling die in de werkdocumenten is gemaakt. 

Opmerkingen van de Hongaarse autoriteiten bij de verschillende werkdocumenten zijn 
meegenomen in grondig herziene versies van deze documenten.

De commissie LIBE kreeg op 27 juni 2012 toestemming van de Conferentie van voorzitters 
om een ad-hocdelegatie naar Boedapest te sturen op 24-26 september 2012, bestaande uit acht 
leden van het Parlement die alle fracties en de niet-ingeschrevenen vertegenwoordigden. 
Hongaarse LIBE-leden werden uitgenodigd om aan de vergaderingen deel te nemen als 
waarnemers.

Dit bezoek is een belangrijke stap voorwaarts geweest in het opzetten van een dialoog tussen 
de Hongaarse autoriteiten en het Europees Parlement.

De delegatie van het Europees Parlement kon zowel in de voorbereidende fase als tijdens het 
bezoek op de volledige medewerking van de Hongaarse autoriteiten rekenen. De delegatie wil 
de leden van het Hongaarse parlement, van de Hongaarse regering, van de rechterlijke macht, 
en alle persoonlijkheden, deskundigen, organisaties en diplomatieke missies bedanken die de 
leden van het Europees Parlement hebben voorzien van uitgebreide informatie en analyses.

                                               
1 Werkdocument nr. 1 over de situatie van de grondrechten: normen en praktijken in Hongarije (op grond van de 
resolutie van het Europees Parlement van 16 februari 2012) - De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht Nr. 
2 over de situatie van de grondrechten: normen en praktijken in Hongarije (overeenkomstig de resolutie van het 
Europees Parlement van 16 februari 2012) - Grondbeginselen en fundamentele rechten Nr. 3 over de situatie van 
de grondrechten: normen en praktijken in Hongarije (op grond van de resolutie van het Europees Parlement van 
16 februari 2012) - Mediawetgeving Nr. 4 over de situatie van de grondrechten: normen en praktijken in 
Hongarije (overeenkomstig de resolutie van het Europees Parlement van 16 februari 2012) - De beginselen van 
de democratie en de rechtsstaat.
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3. Artikel 2 VEU en de implicaties ervan
In artikel 2 VEU zijn de waarden neergelegd waarop de Unie is gestoeld: "de waarden van 
eerbiediging van de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat 
en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder ook de rechten van personen die tot een 
minderheid behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die 
gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, 
solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen". 
Het naleven en promoten van de Europese gemeenschappelijke waarden is allereerst een 
essentieel onderdeel van de identiteit van de Europese Unie en een voorwaarde om lid van de 
EU te worden. Artikel 49 VEU luidt als volgt: "Elke Europese staat die de in artikel 2 
bedoelde waarden eerbiedigt en zich ertoe verbindt deze uit te dragen, kan verzoeken lid te 
worden van de Unie" (en moet daarnaast partij worden bij het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens).

Het naleven en promoten van de Europese gemeenschappelijke waarden is ook een 
voorwaarde om de rechten van het lidmaatschap volledig te handhaven, wat bevestigd wordt 
in de specifieke procedure zoals uiteen gezet in artikel 7 VEU. Artikel 7, lid 1 VEU verleent 
de EU-instellingen de bevoegdheid om te beoordelen of er sprake is van een duidelijk risico 
van ernstige inbreuk op de in artikel 2 genoemde gemeenschappelijke waarden door een 
lidstaat, en om zich politiek met het betrokken land te bemoeien om schendingen te 
voorkomen en te corrigeren, terwijl de in artikel 7, leden 2 en 3 VEU beschreven bepalingen 
tot doel hebben een ultiem middel te bieden om situaties van ernstige en voortdurende 
schending van de gemeenschappelijke waarden te bestraffen en op te lossen.

Op grond van de Europese gemeenschappelijke waarden dient de EU zich sterk te maken voor 
verscheidenheid, waaruit de verplichting voortvloeit om "de gelijkheid van de lidstaten voor 
de Verdragen, alsmede hun nationale identiteit" te eerbiedigen, zoals bepaald in artikel 4, lid 
2 VEU. In het kader van de Verdragen is het respecteren van de "nationale identiteit" en de 
"verschillende rechtsstelsels en -tradities van de lidstaten"1 onlosmakelijk verbonden met de 
beginselen van "loyale samenwerking2, wederzijdse erkenning3 en daarmee ook wederzijds 
vertrouwen. Dit betekent dat een afwijking (of een schending) van de Europese 
gemeenschappelijke waarden door een lidstaat niet gerechtvaardigd kan worden door de 
toepassing van nationale tradities, noch door de uiting van een nationale identiteit wanneer 
een dergelijke afwijking resulteert in een minder goede eerbiediging van de beginselen, die de 
kern vormen van de Europese integratie, zoals het beginsel van wederzijdse erkenning. 
Derhalve kan alleen worden verwezen naar artikel 4, lid 2 VEU voor zover een lidstaat de in 
artikel 2 VEU genoemde waarden naleeft. Anders gezegd is de eerbiediging van de 
gemeenschappelijke fundamentele waarden een onmisbare voorwaarde voor de waarborging 
van doeltreffende wederzijdse erkenning (zoals uitdrukkelijk vastgesteld in de artikelen 81 en 
82 VWEU) en grensoverschrijdende samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen in de 
eerbiediging van dezelfde fundamentele waarden, zodat een echte en goed functionerende 
Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid kan ontstaan.

Voorts is naleving van de gemeenschappelijke fundamentele waarden een onmisbare 
                                               
1 Zie artikel 67 VWEU.
2 Artikel 4, lid 3 van het VEU.
3 De artikelen 81 en 82 VWEU.
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voorwaarde voor het eerbiedigen van de inhoud van het burgerschap van de Unie1. Zoals in de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) is gepreciseerd, vormen de 
Europese gemeenschappelijke waarden de kern van de rechten die aan de status van burger 
van de EU worden ontleend, ongeacht de met de nationale identiteit samenhangende politieke 
of culturele verschillen2.

Ten slotte zou de geloofwaardigheid van de Unie in de ogen van derde landen, gebaseerd op 
de oprechtheid waarmee de Unie de democratische en grondrechtenaspecten van haar 
waarden benadert, in gevaar komen als de lidstaten de normen die zij zichzelf hadden 
opgelegd niet zouden willen of kunnen naleven.

In het licht van het bovenstaande is het duidelijk dat de bescherming van de Europese 
gemeenschappelijke waarden zowel van toepassing is op grensoverschrijdende als op 
binnenlandse situaties, aangezien artikel 2 VEU niet onderhevig is aan de beperking van 
artikel 51, lid 1 van het Handvest3 en artikel 7 VEU niet beperkt is tot beleidsterreinen die 
onder de wetgeving van de EU vallen. Deze redenering wordt bevestigd door het HJEU met 
zijn verwijzing naar het feit dat zelfs in een puur interne situatie sprake moet zijn van "het 
effectieve genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende 
rechten".4

Daarnaast wordt de eerbiediging van de rechten van personen die tot minderheden behoren 
uitdrukkelijk gerekend tot de waarden waarnaar wordt verwezen in artikel 2. De Unie streeft 
overeenkomstig artikel 3 VEU naar het bevorderen van deze waarden en het bestrijden van 
sociale uitsluiting en discriminatie en heeft hiertoe een rechtkader ingesteld om discriminatie, 
racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden5. De regeringen van de lidstaten wordt derhalve 
verzocht nationale wetgeving uit te vaardigen die discriminatie verbieden. Wetgeving op zich 
kan echter niet de doelstelling verwezenlijken om een samenleving tot stand te brengen die 
vrij is van discriminatie. De autoriteiten in de lidstaten hebben een uitdrukkelijke verplichting 
om maatregelen te nemen die schending van deze rechten moeten voorkomen, en mogen niet 
neutraal blijven in deze kwestie.

De verantwoordelijkheid van de lidstaten om erop toe te zien dat ieders mensenrechten 
ongeacht zijn bevolkingsgroep of overtuiging in acht worden genomen beslaat alle 
overheidsniveaus en rechtshandhavingsinstanties en brengt ook het actief bevorderen van 
tolerantie en het afkeuren van fenomenen als het openbaar aanzetten tot haat met zich mee.

Onlangs hebben een aantal gevallen van antisemitische en anti-Roma-uitlatingen in het 

                                               
1 Zie voor een gedetailleerde toelichting op deze bewering werkdocument 2 over de situatie van de grondrechten: 
normen en praktijken in Hongarije (op grond van de resolutie van het Europees Parlement van 16 februari 2012) 
- Grondbeginselen en fundamentele rechten.
2 Zie zaak C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano, waarin het Hof van Justitie van de Europese Unie het volgende 
vaststelde: "artikel 20 VWEU verzet zich tegen nationale maatregelen die tot gevolg hebben dat burgers van de 
Unie het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste aan hun status van burger van de Unie ontleende 
rechten".
3 Waarbij moet worden opgemerkt dat het HJEU een ruime interpretatie van de tenuitvoerlegging van het recht 
van de Unie hanteert – zie bijvoorbeeld zaak C-260/89, ERT.
4 Zie in dit verband zaak C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
5 Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van 
racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht (PB L 328, 6.12.2008, blz. 55).
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openbaar en de toekenning van de nationale prijs voor journalistiek geleid tot zeer ernstige 
zorgen over intolerantie en racisme in Hongarije. Racisme is altijd een plaag geweest in de 
geschiedenis van Europa: noch mag de Unie zich in stilzwijgen blijven hullen, noch mag een 
nationale regering afzijdig blijven wanneer dergelijke feiten aan de orde zijn.

4. De impact van de vierde grondwetswijziging 

Het Hongaarse parlement heeft op 11 maart 2013 de vierde grondwetswijziging goedgekeurd, 
waarvoor het voorstel op 8 februari 2013 werd ingediend in de vorm van een initiatief van een 
individueel parlementslid1. De wijziging werd aangenomen met 265 stemmen voor, 11 tegen en 
33 onthoudingen. De wijziging is op 18 maart ondertekend door de voorzitter van het huis van 
afgevaardigden en op 25 maart door de president van Hongarije. De vierde grondwetswijziging is 
op dezelfde dag gepubliceerd in het staatsblad van Hongarije.2

De slechts een jaar oude grondwet werd daarmee aangepast met een 9 pagina tellende wijziging 
bestaande uit 22 artikelen. Dit gebeurde in weerwil van een verzoek van de secretaris-generaal 
van de Raad van Europa, de heer Jagland, om de aanneming van de wijziging op te schorten totdat 
die zou kunnen worden beoordeeld door de Commissie voor democratie middels recht 
(Commissie van Venetië)3. 

De voorzitter van de Europese Commissie, de heer Barroso, en de heer Jagland hebben in een 
gezamenlijke verklaring die werd uitgegeven op dezelfde dag als waarop de vierde 
grondwetswijziging werd goedgekeurd de zorgen van de Europese Commissie en van de Raad 
van Europa geuit ten aanzien van de naleving van het beginsel van de rechtsstaat4. De 
Amerikaanse regering heeft dezelfde zorgen geuit ten aanzien van de goedkeuring van de 
fundamentele wetgeving zelf alsook van de wijzigingen erop.5

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
2 http://www.magyarkozlony.hu/. Vol. 49 van 2013.
3http://www.coe.int/fr/web/secretary-general/home/-/asset_publisher/hr4DDZ5cshvP/content/secretary-general-
calls-upon-hungarian-government-and-parliament-to-postpone-vote-on-constitutional-
amendments;jsessionid=7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728?redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%
2Ffr%2Fweb%2Fsecretary-
general%2Fhome%3Bjsessionid%3D7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728%3Fp_p_id%3D101_INSTAN
CE_hr4DDZ5cshvP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id
%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
4 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/03/20130312_1_en.htm; 
http://www.reuters.com/article/2013/03/11/us-hungary-constitution-vote-eu-idUSBRE92A0V520130311
Zie ook de analyse door hoogleraar aan Princeton Kim Lane Scheppele, hoorzitting van de Amerikaanse 
commissie voor veiligheid en samenwerking in Europa (Helsinki-commissie), 19 maart 2013 -
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-the-helsinki-
commission-hearing-on-hungary-full-text/.
5 Zie bijvoorbeeld de verklaring van Brent Harley, Amerikaanse plaatsvervangende onderminister van 
Buitenlandse zaken, tijdens de hoorzitting van de Amerikaanse commissie voor veiligheid en samenwerking in 
Europa (Helsinki-commissie), 19 maart 2013: "Voordat de voormalig minister van Buitenlandse zaken Clinton 
een bezoek bracht aan Hongarije in juni 2011, namen wij nota van de controversiële mediawet van Hongarije en 
een nieuwe grondwet, wat in Hongarije de fundamentele wetgeving wordt genoemd, waarvan delen ook onrust 
hebben veroorzaakt onder onpartijdige waarnemers. In beide gevallen maakten we ons zorgen over zowel de 
inhoud als de procedure op basis waarvan ze werden aangenomen... Voor zoiets fundamenteels als een grondwet 
of een wet die van invloed is op de persvrijheid, moet de procedure leiden tot een consensus die is opgebouwd 
vanuit een brede dwarsdoorsnede van de samenleving, in plaats van dat uitsluitend de meningen van de 
regeringscoalitie worden weerspiegeld. De snelheid waarmee deze wetten zijn ontworpen en vervolgens 
aangenomen, en het gebrek aan degelijk overleg met de verschillende sectoren van de samenleving, deden geen 
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Het belangrijkste doel van de vierde grondwetswijziging is om alle overgangsbepalingen (met 
uitzondering van de bepalingen inzake de verplichte inschrijving in het kiesregister) die door 
het constitutioneel hof van Hongarije op 28 december 2012 nietig werden verklaard (besluit 
nr. 45/2012), op te nemen in de tekst van de grondwet. Niettegenstaande het feit dat de 
overgangsbepalingen nietig werden verklaard om formele en procedurele redenen, en dat het 
hof er bij het parlement op aangedrongen heeft de voorwerpen van de nietig verklaarde niet-
overgangsbepalingen te herzien, en [...] vast te stellen welke herhaaldelijk moeten worden 
bijgewerkt, en op welk niveau van de rechtsbronnen", heeft het hof ook een duidelijke 
uitspraak gedaan over de inhoudelijke kant van de zaak en zich uitgesproken over de praktijk 
om rechterlijke toetsing teniet te doen door de tekst van de grondwet erbij te halen: 

"Grondwettelijke orde heeft niet alleen procedurele, formele en aan de geldigheid van het publiekrecht 
gerelateerde eisen, maar ook inhoudelijke. De constitutionele criteria van een democratische 
rechtsstaat zijn tegelijkertijd constitutionele waarden, beginselen en fundamentele democratische 
vrijheden die zijn neergelegd in internationale verdragen en aanvaard en erkend door gemeenschappen 
van democratische rechtsstaten, evenals "ius cogens", wat gedeeltelijk hetzelfde als het voorgaande is. 
Het constitutioneel hof kan voor zover nodig zelfs de vrijwillige handhaving en de constitutionalisering 
van de wezenlijke eisen, waarborgen en waarden van democratische rechtsstaten onderzoeken. In 
democratische rechtsstaten zijn grondwetten gebonden aan constante wezenlijke en procedurele 
normen en eisen. De lat voor de wezenlijke en procedurele grondwettelijke eisen wordt in het tijdperk 
van de fundamentele wetgeving niet lager gelegd dan die was ten tijde van de oude grondwet (wet). De 
eisen van een constitutionele rechtsstaat blijven voortdurend opgelegde eisen in het heden en zijn 
programma's voor de toekomst. De constitutionele rechtsstaat is een systeem van constante waarden, 
beginselen en waarborgen. De waarden, beginselen en waarborgen die eenmaal zijn aangenomen in 
een constitutionele rechtsstaat mogen wat betreft het niveau ervan niet teruglopen en moeten net zo 
nauwgezet worden nageleefd als daarvoor. " 1

In weerwil van deze uitspraak zijn in de vierde grondwetswijziging, zoals hierboven 
genoemd, automatisch op één na alle nietig verklaarde overgangsbepalingen opgenomen,
evenals andere, eerder nietig verklaarde bepalingen2. 

                                                                                                                                                  
eer aan de democratische geest waarbij het Hongaarse volk zich al lang geleden heeft aangesloten. Daarom 
verzocht de minister van Buitenlandse Zaken Clinton Hongarije tijdens haar bezoek aan Boedapest in 2011 om 
zich daadwerkelijk toe te leggen op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, persvrijheid en 
transparantie van de overheid.” ...Ook bemoedigend is dat wij eerder dit jaar vernamen dat het constitutioneel 
hof van Hongarije verscheidene uitspraken heeft gedaan waarin omstreden wetgeving werd verboden. Hieruit 
blijkt dat het hof op doeltreffende wijze controle zou kunnen uitoefenen op de regering. Helaas deed de reactie 
van de Hongaarse regering wederom vragen rijzen over zijn betrokkenheid bij checks and balances en 
institutionele onafhankelijkheid. De regering heeft een nieuwe grondwetswijziging ontworpen en snel 
goedgekeurd die gedeeltelijk bestond uit opnieuw ingevoerde wetten die het hof kort daarvoor nietig had 
verklaard. Ook in dit geval werd de procedure overhaast en was de raadpleging van de samenleving 
ontoereikend. Bovendien heeft de Hongaarse regering verzoeken genegeerd van het State Department, de 
Europese Commissie, de Raad van Europa en van verscheidene gerespecteerde, onpartijdige Hongaarse NGO's 
om de procedure nauwgezetter en met meer overleg te maken en de deskundigen van de Commissie van Venetië 
toe te staan de wijziging te toetsen."

1 Besluit 45/2012, punt IV.7, zie: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 De opgenomen regels bevatten:

- de bepalingen inzake de voormalige communistische partij, met inbegrip van de niet-toepassing van de 
verjaringswet voor ernstige misdrijven begaan tijdens de communistische dictatuur (artikel 3 van de wijziging, 
waarmee een nieuw artikel U wordt toegevoegd aan het deel "Grondbeginselen" van de grondwet - de 
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Bovendien bevat de vierde grondwetswijziging ten minste twee clausules betreffende het 
constitutioneel hof die aanleiding geven tot ernstige bezorgdheid.

Volgens de eerste bepaling kan het grondwettelijk hof de grondwet en amendementen op de 
grondwet enkel toetsen aan de procedure-eisen die in de grondwet zijn opgenomen ten 
aanzien van de goedkeuring en bekendmaking ervan (artikelen 2 en 12, lid 3 van de 
wijziging). Bijgevolg zal het Hongaars constitutioneel hof in de toekomst de inhoud van 
welke grondwetswijziging dan ook en de materiële verenigbaarheid van 
grondwetswijzigingen met constitutionele grondbeginselen niet meer kunnen toetsen. Hieruit 
volgt dat de grondwet open zal staan voor elke wijziging, ongeacht de inhoud ervan1. 
Het Hongaars constitutioneel hof is naar aanleiding van de goedkeuring van de vierde 
grondwetswijziging "niet langer de hoogste instantie voor constitutionele bescherming"2

aangezien het parlement voortaan het recht heeft de grondwet naar eigen inzicht te wijzigen, 
zelfs in het geval dat zijn grondwetswijzigingen in tegenspraak zijn met andere 
grondwettelijke regels en beginselen. Het spreekt voor zich dat deze verschuiving van 
bevoegdheden in grondwettelijke aangelegenheden ten bate van het parlement en ten koste 
van het constitutioneel hof een ernstige ondermijning is van het beginsel van de scheiding der 
machten en van een goed functionerend systeem met checks and balances, wat belangrijke 
uitvloeisels van de rechtsstaat zijn. Uit de Europese geschiedenis is duidelijk gebleken dat een 
echte democratie op basis van de rechtsstaat veel meer is dan alleen een parlementaire 
meerderheid (aangezien een meerderheid zelfs de democratie zelf zou kunnen afbreken), maar 
                                                                                                                                                  
voormalige preambule en de artikelen 1-4 van de overgangsbepalingen), waardoor zich gevoelige juridische 
kwesties betreffende de naleving van het vermoeden van onschuld, het recht op eigendom, legaliteit en zelfs 
vrijheid van meningsuiting kunnen voordoen, wat al is gebleken uit eerdere jurisprudentie van het EHRM (zie 
bijvoorbeeld Korbely v. Hongarije, a. nr. 9174/02, arrest van 19 september 2008; Vajnai v. Hongarije, a. nr. 
33629/06, 8 juli 2008; of Fratanoló v. Hongarije, a. nr. 29459/10, arrest van 3 november 2011). Zonder dat het 
morele recht om het voormalige communistische, totalitaire regime in Hongarije en de ernstige 
onrechtvaardigheid die daar het gevolg van was resoluut te veroordelen in twijfel wordt getrokken, dienen alle 
wettelijke maatregelen tegen individuen (onder andere strafrechtelijke maatregelen) de rechtsstaat in een 
democratie volkomen te eerbiedigen;

- de bevoegdheid van het parlement om de lijst met officieel erkende kerken op te stellen (artikel 4 van de 
wijziging - voormalig artikel 21, lid 1 van de overgangsbepalingen);

- de bevoegdheid van het parlement om krachtens een kardinale wet gedetailleerde voorschriften vast te stellen 
ten aanzien van de rechten van mensen van verschillende nationaliteiten die in Hongarije wonen en de vereisten 
voor de erkenning van een nationaliteit (artikel 9 van de wijziging - voormalig artikel 21, lid 2 van de 
overgangsbepalingen);

- de bevoegdheid van de voorzitter van de nationale rechterlijke macht om een andere rechtbank dan de 
bevoegde rechtbank aan te wijzen voor de behandeling van rechtszaken om ervoor te zorgen dat “zaken binnen 
een redelijke termijn worden toegewezen.” (artikel 14 van de wijziging - voormalig artikel 11, leden 3 en 4 van 
de overgangsbepalingen); waardoor een dergelijke mogelijkheid aanleiding geeft tot zwaarwegende juridische 
bezwaren tegen de mogelijkheid van politieke invloed op het werk van de rechtbanken;2

- de uitbreiding van de beperking op de gerechtelijke toetsing van begrotings- en financiële wetten tot een 
onbepaalde duur (artikel 17, lid 1 van de wijziging)..

1 De vaste jurisprudentie van het hof houdt inderdaad in dat het hof grondwetswijzigingen enkel toetste aan de 
vastgestelde procedures, maar deze praktijk was eerder gebaseerd op zelfbedwang vanwege het hof dan op een 
grondwettelijk verbod.
2 László Sólyom, "Separation of powers terminated in Hungary", gepubliceerd in Népszabadság, 11 maart 2013. 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege. De heer Sólyom was de eerste voorzitter van het 
Hongaars constitutioneel hof (1990-98) en president van de Republiek (2005-10).
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bestaat uit een volmaakt evenwicht tussen de meerderheidsopvatting en de eerbiediging van 
minderheden en de grondrechten van het individu1, met in dat opzicht een wezenlijke rol voor 
de rechtbanken als een gelijkwaardige partner van de wetgever. In een democratisch systeem
is elke aanval op of beperking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht een 
rechtstreekse aanval op de democratische republiek als zodanig, wat ook al eerder gezegd is 
door A. de Tocqueville in zijn analyse van het idee van de scheiding der machten in de 
Verenigde Staten (zijn beroemde werk "Democratie in Amerika"). In een democratie 
gebaseerd op de rechtsstaat dienen besluiten van het constitutioneel hof in principe niet 
terzijde geschoven te worden door het wijzigen van de grondwet zelf, aangezien een moderne 
democratische wetgever niet almachtig is met betrekking tot grondwetswijzigingen, maar 
beperkt wordt door het kader van het handhaven van de democratische essentie, de rechtsstaat 
(in het bijzonder wat betreft de doctrine van de scheiding der machten) en de grondrechten.

Volgens de tweede bepaling van de vierde grondwetswijziging met betrekking tot het hof, 
zullen uitspraken van het constitutioneel hof die voor de inwerkingtreding van de nieuwe 
grondwet zijn goedgekeurd, worden ingetrokken. Deze bepaling is echter "onverminderd de 
rechtsgevolgen van deze uitspraken"2 (artikel 19, lid 2 van de wijziging). Anders gezegd doet 
de vierde grondwetswijziging twintig jaar constitutionele jurisprudentie teniet, waaronder 
"constitutionele eisen voor toekomstige wetgeving, principeovereenkomsten, interpretaties 
van en toelichtingen op ideeën, met andere woorden, een volledig systeem dat is gebaseerd op 
beginselen"3, met inbegrip van elke mogelijke jurisprudentie die van invloed is op de 
toepassing van de EU-wetgeving. In dit opzicht dient eraan te worden herinnerd dat 
verscheidene grondwettelijke beginselen van de Hongaarse wet uitsluitend gebaseerd zijn op 
de jurisprudentie van het hof. Zo is de nationale rechtsgrond voor bijvoorbeeld de uitbanning 
van de doodstraf, naast de verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht, besluit 
23/1990 van het constitutioneel hof.) Toen de huidige Hongaarse regering bekritiseerd werd 
vanwege het ontbreken van een expliciete bepaling betreffende het verbod op de doodstraf in 
de nieuwe grondwet4, verwees hij op dat punt zelf naar een dergelijke jurisprudentie. 
Derhalve zijn de vierde grondwetswijziging en dergelijke beweringen duidelijk in tegenspraak 
met elkaar. Bovendien leidt de wijziging tot een resultaat dat tegenstrijdig lijkt te zijn. 
Overeenkomstig artikel R, lid 3 van de nieuwe grondwet worden de bepalingen daarvan 
"geïnterpreteerd in overeenstemming met [...] de verwezenlijkingen van onze historische 
grondwet". Krachtens de vierde grondwetswijziging kan een wet of een uitspraak van het hof 
die bijvoorbeeld dateert uit de negentiende eeuw of eerder worden beschouwd als de 
"verwezenlijking" van de historische grondwet met het oog op authentieke interpretatie van 
de grondwet, in aanmerking genomen dat de grondwettelijke jurisprudentie van de afgelopen 
twee decennia die is opgenomen in een democratisch kader waarin de grondrechten 
geëerbiedigd worden, uit het rechtsstelsel is weggevaagd. In dat opzicht werd door een aantal 
commentatoren benadrukt dat elke verwijzing naar en vergelijking met vergelijkbare 
eigenschappen in andere nationale stelsels door de Hongaarse regering lastig is wanneer die 
uit de context van het grotere geheel wordt gehaald. Een grondwettelijk instrument of een 
juridische eigenschap werkt gewoonlijk beter en is samenhangender als het resulteert uit 
wettelijke ontwikkeling en traditie (met inbegrip van openbaar debat en mogelijke bijsturing 

                                               
1 Zie bijvoorbeeld de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 5, 85 van 17 augustus 1956.
2 D.w.z. dat nietig verklaarde wetten niet weer van kracht zullen worden tengevolge van de wijziging.
3 Sólyom, ibidem.
4 Zie de opmerkingen van de Hongaarse regering bij het tweede werkdocument van de commissie LIBE over 
grondbeginselen en grondrechten (DT/906320) van 6 september 2012.
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door de rechtbanken), in plaats van dat het snel en op overhaaste wijze wordt opgelegd.
Ten slotte beperkt de vierde grondwetswijziging een aantal grondrechten, ondanks het feit dat 
het constitutioneel hof dergelijke beperkingen eerder ongrondwettelijk had verklaard:

- de vrijheid van meningsuiting mag niet worden uitgeoefend met het doel om de waardigheid 
van de Hongaarse natie (en van andere gemeenschappen, zoals etnische, raciale of religieuze 
minderheden) te schenden, wat reeds ongrondwettelijk was verklaard bij de besluiten 
30/19921 en 18/20042 (artikel 5, lid 2 van de wijziging), in aanmerking nemend dat het begrip 
"Hongaarse natie" niet voldoende rechtszekerheid biedt en vragen doet rijzen met betrekking 
tot de verenigbaarheid met artikel 10 EVRM; in dat opzicht moet worden gewezen op de 
bestaande jurisprudentie van het EHRM over een vergelijkbaar concept dat in het Turkse 
recht wordt gebruikt ("Turkse identiteit" of "Turkse natie") en waarvan het EHRM het 
volgende beweerde; "het is te breed en te vaag en bijgevolg vormt de bepaling een 
aanhoudende bedreiging voor de uitoefening van het recht van vrije meningsuiting. Anders 
gezegd staat de formulering van de bepaling individuen niet toe om hun gedrag te regelen of 
om de gevolgen van hun daden te voorzien" (zie, Altug Taner Akçam v. Turkije, a. nr. 27520, 
besluit van 25 oktober 2011; zie ook Dink v. Turkije, a. nrs. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 
7072/09 en 7124/09, besluit van 14 september 2010);

- financiële steun aan opleidingen voor hoger onderwijs kan krachtens een wet van het 
parlement gebonden zijn aan arbeidsparticipatie voor bepaalde tijd of aan het vervullen van 
ondernemerstaken voor bepaalde tijd, geregeld bij de Hongaarse wet (artikel 7 van de 
wijziging), wat door besluit 32/20123 van het constitutioneel hof reeds ongrondwettelijk was 
verklaard;
- een wet van het parlement of een lokale verordening kan het hebben van een permanente 
verblijfplaats in een openbare ruimte ontwettig verklaren om de openbare orde, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid en de culturele waarden te beschermen (artikel 8 van de 
wijziging); dergelijke bepalingen waren bij besluit 38/20124 reeds ongrondwettelijk verklaard 
en doen ernstige juridische vragen rijzen over het strafbaar stellen van een status als zodanig 
en niet van een daad van een persoon;
De wijziging voegt ook een bepaling toe volgens welke "familiebanden gebaseerd zijn op het 
huwelijk en de relatie tussen ouders en kinderen" (artikel 1 van de wijziging). Deze definitie, 
eerder vervat in artikel 7 van Wet CCXI van 2011 over de bescherming van het gezin, werd 
door het hof nietig verklaard bij besluit 43/2012.
De invoering van regels die eerder ongrondwettelijk waren verklaard bevestigt verder dat de 
vierde grondwetswijziging niet slechts een technisch amendement op de fundamentele 
wetgeving5 is zoals beweerd werd door de Hongaarse autoriteiten, "maar een heimelijke 

                                               
1 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.
2 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.
3 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
4 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
5 Brief van de heer Navracsics, vice-eerste minister van Hongarije, aan de secretaris-generaal van de Raad van 
Europa van 7 maart 2013, en een brief van de heer Martonyi, minister van Buitenlandse zaken van Hongarije aan 
de ministers van Buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie van 8 maart 2013.
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invoering van een nieuwe grondwet met een andere identiteit"1.

5. Slotopmerkingen 
De rapporteur wil alle leden van de commissie LIBE bedanken, en in het bijzonder de 
vertegenwoordigers van de fracties die hebben meegeschreven aan de voorgaande 
werkdocumenten. Ondanks de gevoeligheid van de onderzochte kwestie kon er een 
constructieve werksfeer ontstaan dankzij hun samenwerkingszin.

De rapporteur wil benadrukken dat het huidige proces over Hongarije gaat, maar niet alleen 
over Hongarije. Het gaat over Europa, de democratische wederopbouw en ontwikkeling van 
Europa na de val van de totalitaire regimes van de twintigste eeuw. Het gaat over de 
Europese familie, haar gemeenschappelijke normen en waarden, haar inclusiviteit en 
vermogen om een dialoog aan te gaan. Het gaat over de noodzaak om de Verdragen ten 
uitvoer te leggen waarmee alle lidstaten vrijwillig hebben ingestemd. Het gaat over de 
wederzijdse hulp en het wederzijds vertrouwen dat de Unie, haar burgers en de lidstaten in 
elkaar moeten hebben als deze verdragen meer moeten zijn dan slechts woorden op papier, 
maar de rechtsgrondslag voor een echt rechtvaardig en open Europa dat de grondrechten 
eerbiedigt. Het gaat over een Unie die niet alleen een “unie van democratieën” is, maar een 
“Unie van democratie”, gestoeld op de eerbiediging van de mensenrechten, de rechtsstaat en 
pluralistische samenlevingen.

Het ontwerpverslag dat de rapporteur ter overweging zal indienen zal erop gericht zijn een 
kader te verstrekken voor een dergelijke dialoog, als een bijdrage aan de eerbiediging van de 
rechtsstaat en de grondrechten zoals bedoeld in artikel 2 van het VEU. Er zal naar behoren 
rekening worden gehouden met de recente ontwikkelingen, de verwachte analyse van de 
Europese Commissie alsook van de Raad van Europa. Als volgende stap in dit open proces 
zal de rapporteur voorstellen de Hongaarse regering de mogelijkheid te bieden zijn mening 
te geven en opmerkingen te plaatsen bij het ontwerpverslag.
De geschiedenis van Europa is niet perfect geweest en was in veel gevallen tragisch. Veel te 
vaak zijn de mensen in Europa in de steek gelaten en het slachtoffer geworden van een 
onbillijke of onrechtvaardige behandeling. De commissie LIBE is er in de loop van deze 
werkzaamheden vaak op gewezen dat Europa in het verleden heeft nagelaten om 
maatregelen te treffen tegen ernstige onrechtvaardigheid en schending van de 
mensenrechten. Dat is waar; de Unie is van oudsher gebaseerd op een historisch besef van 
dit feit dat de lidstaten ertoe gebracht heeft de noodzakelijke rechtsgrondslag vast te stellen 
om dit recht te zetten.
Er is ook benadrukt dat nu of in de toekomst het gevaar kan bestaan dat de Unie een 
“dubbele standaard” hanteert als haar instellingen zich alleen op een bepaalde lidstaat 
concentreren waar sprake is van een risico op schending van de grondrechten, terwijl 
vergelijkbare problemen in andere lidstaten worden genegeerd. Hetzelfde zou natuurlijk 
gebeuren als de Unie ervoor zou kiezen om zich afzijdig te houden, in strijd met de op haar 
rustende verplichtingen uit hoofde van de Verdragen. Maar het is een serieuze zaak dat de 
Unie zich de middelen moet verschaffen om haar verplichtingen uit hoofde van het Verdrag 
na te komen inzake democratie, grondrechten en de rechtsstaat, en moet trachten ervoor te 

                                               
1 László Sólyom, "Separation of powers terminated in Hungary", gepubliceerd in Népszabadság, 11 maart 2013. 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege
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zorgen dat haar burgers niet onbillijk behandeld worden en er geen risico bestaat dat er 
tussen haar lidstaten met twee maten wordt gemeten. Uw rapporteur heeft zich met de steun 
van de voltallige commissie LIBE grote inspanningen getroost om ervoor te zorgen dat we 
deze risico's zouden vermijden in de werkdocumenten, en het aanstaande verslag zal een 
aantal aanbevelingen aan de EU-instellingen bevatten over toekomstige maatregelen op dit 
gebied.

De onuitgesproken Europese belofte in de democratische revoluties van de afgelopen eeuw, 
en met name die in de geest van de revoluties van 1989, is dat het lot van elke lidstaat van 
belang moet zijn voor alle lidstaten, dat de grondrechten van elke Europese burger van 
belang zijn voor alle Europese burgers, dat de eerbiediging van de rechten van elke mens 
een fundament vormt voor de Unie bij ons allemaal. Vandaar het motto In verscheidenheid 
verenigd, dat de Europese Unie hanteert sinds 2000. Een dergelijk motto impliceert dat 
checks and balances, de scheiding der machten en de rechtsstaat op alle niveaus moeten 
worden uitgevoerd, ofwel op het niveau van de Unie, ofwel op lokaal niveau. Eenheid en 
verscheidenheid zijn twee zijden van dezelfde medaille. Dan zijn er nog de beginselen die 
de Unie en haar lidstaten duidelijk hebben vermeld in de Verdragen, zoals gewijzigd bij het 
Verdrag van Lissabon dat van kracht is sinds december 2009, in het bijzonder maar niet 
uitsluitend over de artikelen met betrekking tot de waarden van de Unie (artikel 2 VEU); de 
doelen daarvan bevatten ook een proactieve verplichting om de waarden van de Unie uit te 
dragen (artikel 3 VEU); de beginselen van de gelijkheid van alle lidstaten voor de 
Verdragen, eerbiediging van de nationale identiteit van de lidstaten, alsook het beginsel van 
loyale samenwerking tussen de lidstaten en de Unie (artikel 4 VEU); de bevoegdheden van 
de Unie (artikel 5 VEU); de bepalingen van het Handvest van de grondrechten (artikel 6 
VEU) en de te nemen maatregelen als er sprake is van een duidelijk risico van ernstige 
schending van de waarden van de Unie (artikel 7 VEU).
In tijden van ernstige economische en sociale crises is het verleidelijk om institutionele 
kwesties als de doeltreffendheid van de scheiding der machten in een lidstaat te 
veronachtzamen. Niet alleen is een economisch, financieel en sociaal beleid cruciaal voor 
het welzijn van burgers, maar spelen de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van 
instellingen ook een belangrijke rol, hoewel op het eerste gezicht minder opvallend. 

Krachtens het beginsel van loyale samenwerking respecteren de Unie en de lidstaten elkaar 
en steunen zij elkaar bij de vervulling van de taken die uit de Verdragen voortvloeien. (...)
De lidstaten vergemakkelijken de vervulling van de taak van de Unie en onthouden zich van 
alle maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen 
brengen.

Artikel 4, lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie
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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



PE508.190v01-00 14/27 DT\932303NL.doc

NL

functioning of the State Audit Office functioning of the State Audit Office (Art. 43(4))
10. In all matters in connection with European 

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

―

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Not an independent subject matter.)

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

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

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

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

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

Subject-matters in total
28

Subject-matters in total
26



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

NL

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.


