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1. Wprowadzenie

Niniejszy piąty dokument zawiera:

podsumowanie metodologii zastosowanej w celu wdrożenia rezolucji PE z dnia 16 
lutego 2012 r.;

ogólny zarys zakresu i implikacji wspólnych wartości europejskich uwzględnionych w 
art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Traktat UE) oraz odpowiadającemu im 
mechanizmowi monitorowania i sankcjonowania ustanowionemu w art. 7 Traktatu UE;

aktualną analizę prawną przeprowadzoną w poprzednich dokumentach roboczych, 
uwzględniającą niedawne przyjęcie czwartej zmiany konstytucji przez węgierski 
parlament;

 tabelę zawierającą wykaz ustaw wymagających większości dwóch trzecich głosów 
oraz ustaw kardynalnych w starej konstytucji i ustawy zasadniczej Węgrzech;

Wreszcie zawiera pewne wnioski, które zostaną bardziej rozwinięte w kolejnym projekcie 
sprawozdania.  

2. Podejście oparte na faktach w celu wdrożenia rezolucji PE z dnia 16 lutego 2012 r.

W rezolucji z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ostatnich wydarzeń politycznych na 
Węgrzech1 Parlament Europejski polecił Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Komisją Europejską, Radą Europy i Komisją 
Wenecką, rozpatrzenie kwestii, czy i w jaki sposób zostały wdrożone poniższe zalecenia, oraz 
przedstawienie wniosków w formie sprawozdania:

- pełna niezależność sądownictwa, a zwłaszcza zapewnienie, by Krajowa Rada 
Sądownictwa, prokuratura oraz sądy w ogólności były zarządzane w sposób wolny od 
wpływów politycznych oraz by mandat niezależnie mianowanych sędziów nie był arbitralnie 
skracany;

- aby uregulowania dotyczące Narodowego Bank Węgier były zgodne z prawem 
europejskim;

- przywrócenie i zagwarantowanie instytucjonalnej niezależności ochrony danych 
oraz wolności wypowiedzi i informacji poprzez treść odpowiednich przepisów i ich 
wdrożenie;

- przywrócenie w pełni prawa węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego do dokonywania 
przeglądu całego ustawodawstwa, w tym prawa do przeglądu przepisów budżetowych 
i podatkowych;
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//PL;
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- zagwarantowanie wolności i pluralizmu mediów poprzez treść węgierskiej ustawy 
medialnej i jej wdrożenie, zwłaszcza w odniesieniu do wejścia w skład Rady ds. Mediów 
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i opozycji;

- aby nowe prawo wyborcze spełniało europejskie normy demokracji oraz było zgodne 
z zasadą dotyczącą zmiany politycznej;

- aby prawo do organizowania politycznej opozycji w sposób demokratyczny było 
zagwarantowane zarówno wewnątrz instytucji, jak i poza nimi;

- aby ustawa dotycząca kościołów i wyznań religijnych spełniała podstawowe zasady 
dotyczące wolności sumienia oraz nie dopuściła, by rejestracja kościołów uzależniona była od 
decyzji podjętej większością dwóch trzecich głosów członków węgierskiego parlamentu;

Mając na względzie wykonanie zleconych zadań związanych z monitorowaniem i kontrolą na 
podstawie szczegółowych analiz prawnych, opracowano cztery dokumenty robocze 
poświęcone konkretnym zagadnieniom1. Ponadto każdy dokument roboczy został również 
podpisany przez sprawozdawcę oraz kontrsprawozdawcę z innej grupy politycznej, ukazując 
w ten sposób zgodność panującą pomiędzy różnymi siłami politycznymi co do rzeczywistej i 
obiektywnej analizy prowadzonej w dokumentach roboczych.

Uwzględniono komentarze władz Węgier na temat różnych dokumentów roboczych, w ich 
należycie poprawionej wersji.

Komisja LIBE została upoważniona przez Konferencję Przewodniczących w dniu 27 czerwca 
2012 r. do wysłania delegacji ad hoc do Budapesztu w dniach 24–26 września 2012 r.
Delegacja składała się z ośmiu członków, reprezentujących wszystkie grupy polityczne i 
członków niezrzeszonych. Członkowie komisji LIBE z Węgier zostali zaproszeniu do udziału 
w posiedzeniach jako obserwatorzy.

Wizyta ta stanowiła ważny krok w ramach inicjacji dialogu pomiędzy władzami węgierskimi 
a Parlamentem Europejskim.

W fazie przygotowawczej oraz w trakcie tej wizyty delegacja PE mogła liczyć na pełne 
poparcie władz Węgier.  Delegacja chciałaby podziękować członkom Węgierskiego 
Zgromadzenia Narodowego, rządowi węgierskiemu, wymiarowi sprawiedliwości, wszystkim 
osobistościom, ekspertom, organizacjom i misjom dyplomatycznym, którzy przekazali 
członkom Parlamentu Europejskiego szczegółowe informacje i analizy.

3. Artykuł 2 Traktatu UE i jego implikacje

                                               
1 Zob. dokument roboczy 1 w sprawie sytuacji praw podstawowych: standardy i praktyka na Węgrzech (zgodnie 
z rezolucją PE z dnia 16 lutego 2012 r.) - niezawisłość wymiaru sprawiedliwości; 2 w sprawie sytuacji praw 
podstawowych: standardy i praktyki na Węgrzech (zgodnie z rezolucją PE z dnia 16 lutego 2012 r.) – zasady 
podstawowe i prawa podstawowe; 3 w sprawie sytuacji praw podstawowych: standardy i praktyka na Węgrzech 
(zgodnie z rezolucją PE z dnia 16 lutego 2012 r.) – prawo medialne; nr 4 w sprawie sytuacji praw 
podstawowych: standardy i praktyka na Węgrzech (zgodnie z rezolucją PE z dnia 16 lutego 2012 r.) – zasady 
demokracji i praworządności.



PE508.190v01-00 4/27 DT\932303PL.doc

PL

Artykuł 2 Traktatu UE uwzględnia wartości, na jakich została ustanowiona Unia: „szacunek 
dla godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, zasady prawa i przestrzegania praw 
człowieka, w tym praw osób wywodzących się z mniejszości. Wartości te są wspólne 
Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, 
tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.”
Poszanowanie i wsparcie dla wspólnych wartości europejskich stanowi przede wszystkim 
ważny element tożsamości Unii Europejskiej oraz warunek przyjęcia do członkowstwa w UE.  
Artykuł 49 Traktatu UE mówi wyraźnie, że „Każde państwo europejskie, które szanuje 
wartości, których mowa w artykule 2 i zobowiązuje się je wspierać, może złożyć wniosek o 
członkostwo w Unii" (oprócz zostania członkiem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).

Poszanowanie i wsparcie dla wspólnych wartości europejskich stanowi również warunek do 
pełnego zachowania prerogatyw członkowskich, co potwierdza określona procedura 
ustanowiona w art. 7 Traktatu UE. Art. 7 ust. 1 Traktatu UE przyznaje instytucjom UE 
kompetencje oceny, czy istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez państwo 
członkowskie wspólnych wartości, o których mowa w art. 2 oraz zaangażowanie się w 
polityczny dialog z rzeczonym państwem w celu zapobieżenia i naprawienia naruszeń, przy 
czym ostatecznym celem użycia środków uwzględnionych w art. 7 ust. 2 i ust. 3 Traktatu UE 
jest ukaranie i naprawienie poważnego i permanentnego naruszenia wspólnych wartości.

Wspólne wartości europejskie idą w parze z zobowiązaniem UE do poszanowania 
różnorodności, przekładającym się na obowiązek Unii do poszanowania „równości Państw 
Członkowskich wobec Traktatów, jak również ich tożsamości narodowej”, zgodnie z zapisem 
art. 4 ust. 2 Traktatu UE. W ramach Traktatów poszanowanie „tożsamości narodowej” oraz
„różnych systemów i tradycji prawnych Państw Członkowskich”1 jest nieodłącznie związane 
z zasadami „lojalnej współpracy”2, “wzajemnym uznawaniem orzeczeń”3, a więc 
„wzajemnym zaufaniem”. Oznacza to, że odstępstwa od (lub naruszenie) wspólnych wartości 
europejskich przez dane państwo członkowskie nie można usprawiedliwić zastosowaniem 
tradycji narodowych, ani wyrażaniem tożsamości narodowej, kiedy odstępstwo to prowadzi 
do pogorszenia zasad, stanowiących centrum integracji europejskiej, takich jak zasada 
wzajemnego uznawania. Stąd też odniesienie do art. 4 ust. 2 Traktatu UE ma zastosowanie 
tylko w stopniu, w jakim dane państwo członkowskie szanuje wartości wyrażone w art. 2 
Traktatu UE.  Innymi słowy, poszanowanie wspólnych podstawowych wartości stanowi 
warunek konieczny, mający na celu zapewnienie efektywnego wzajemnego uznawania, (jak 
uwzględniono wyraźnie, na przykład, w art. 81 i 82 TFUE) oraz transgranicznej współpracy 
budowanej na wzajemnym zaufaniu co do poszanowania tych samych podstawowych 
wartości, tym samym stwarzając prawdziwy i działający obszar wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości w UE.

Ponadto przestrzeganie wspólnych podstawowych wartości stanowi warunek konieczny do 
poszanowania istoty członkowstwa w UE4. Istotnie, jak wyjaśniono w orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wspólne wartości europejskie stanowią 
                                               
1 Zob. art. 67 TFUE.
2 Art. 4 ust. 3 TUE.
3 Art. 81 i 82 TFUE.
4 Szczegółowe wyjaśnienia na temat tego twierdzenia znajdują się w Dokumencie Roboczym nr 2 w sprawie 
sytuacji praw podstawowych: standardy i praktyka na Węgrzech (zgodnie z rezolucją PE z dnia 16 lutego 2012 
r.) – zasady podstawowe i prawa podstawowe.
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najważniejszą część praw powiązanych ze statusem obywatela UE, bez względu na różnice 
polityczne i kulturalne związane z tożsamością narodową1.

Wreszcie wiarygodność samej Unii w oczach państw trzecich oparta na poważnym podejściu, 
z jakim Unia traktuje aspekty praw demokratycznych i podstawowych powiązanych z 
wartościami, byłaby narażona na szwank, jeśli państwa członkowskie nie byłyby w stanie, lub 
nie chciałyby postępować zgodnie ze standardami, jakie sobie same wyznaczyły.

W świetle powyższego oczywistym jest, że ochrona wspólnych wartości europejskich dotyczy 
zarówno sytuacji transgranicznych oraz krajowych, ponieważ art. 2 Traktatu UE nie jest 
ograniczony art. 51 ust. 1 Karty2, zaś art. 7 Traktatu UE nie ogranicza się do obszarów 
politycznych objętych p r a w e m  UE. Takie rozumowanie potwierdza Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odnosząc się do „możności korzystania z istoty praw 
związanych ze statusem obywatela Unii”, nawet w sytuacji czysto wewnętrznej3.

Dodatkowo poszanowanie praw osób należących do mniejszości jest wyraźnie uznawane  
wśród wartości, o których mowa w art. 2. Zgodnie z art. 3 Traktatu EU, Unia zobowiązana 
jest wspierać te wartości i zwalczać wyłączenie społeczne oraz dyskryminację, w którym to 
celu musi zapewnić ramy prawne zwalczające dyskryminację, rasizm i ksenofobię4. Stąd też 
od rządów państw członkowskich wymaga się uchwalenia aktów prawnych zabraniających 
dyskryminacji.  Jednakże ustawodawstwo samo w sobie nie osiągnie celu stworzenia 
społeczeństwa wolnego od dyskryminacji.  Rządy państw członkowskich mają obowiązek 
pozytywny podejmowania działań mających na celu uniknięcie naruszenia tych praw i nie 
mogą przyjmować w tej kwestii neutralnego stanowiska.

Odpowiedzialność państw członkowskich dotycząca zapewnienia poszanowania wszystkich 
praw człowieka, bez względu na jego pochodzenie etniczne lub wyznanie, obejmuje 
wszystkie poziomy administracji publicznej, jak również organy ścigania. Implikuje także 
aktywne promowanie tolerancji i potępianie takich zjawisk, jak nawoływanie do nienawiści w 
sferze publicznej.

Ostatnio zaistniałe przypadki antysemickich i antyromskich oświadczeń publicznych, jak 
również przyznanie nagrody krajowej dziennikarzy wywołały poważne obawy o brak 
tolerancji i rasizm na Węgrzech.  Rasizm był plagą w historii Europy – toteż ani Unia, ani 
rządy krajowe nie mogą pozostać bierne w obliczu takich faktów.

4. Wpływ czwartej zmiany konstytucji  
Dnia 11 marca 2013 r. węgierski parlament przyjął czwartą zmianę konstytucji, której projekt 

                                               
1 Zob. sprawa C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
stwierdził, że "Artykuł 20 TFUE wyklucza krajowe środki, których efektem jest pozbawienie obywateli Unii 
możności korzystania z istoty praw przyznanych im w związku z ich statusem obywateli Unii".
2 Przy czym TSUE powołuje się w swojej wykładni na stosowanie prawa UE w szerokim znaczeniu – zob. na 
przykład sprawa C-260/89, ERT.
3 Zob. też w tej kwestii sprawa C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i 
ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych (Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 55).
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został przedłożony dnia 8 lutego 2013 r. w formie indywidualnego projektu poselskiego1.
Zmianę przyjęto 265 głosami za, 11 przeciw i 33 głosami wstrzymującymi się.  Została ona 
podpisana przez rzecznika parlamentu dnia 18 marca oraz prezydenta Węgier dnia 25 marca.  
Zmiana została opublikowana w tym samym dniu w węgierskim dzienniku urzędowym2.

Rok tylko obowiązująca Konstytucja została więc zmieniona za pomocą 9-stronicowej 
zmiany zawierającej 22 artykuły. Miało to miejsce pomimo wniosku Sekretarza Generalnego 
Rady T Jaglanda o opóźnienie przyjęcia zmiany do czasu jej oceny przez Komisję na rzecz 
Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka)3.

W swoim wspólnym oświadczeniu wydanym tego samego dnia, w którym została przyjęta 
czwarta zmiana konstytucji, przewodniczący Komisji Europejskiej, J. M. Barroso oraz T.
Jagland wyrazili obawy Komisji Europejskiej oraz Rady Europy co do zachowania zasady 
praworządności4. Te same obawy dotyczące przyjęcia samej ustawy zasadniczej oraz zmian 
wprowadzonych w tej ustawie zostały wyrażone przez administrację Stanów Zjednoczonych5.
Głównym celem czwartej zmiany konstytucji jest wprowadzenie do tekstu ustawy zasadniczej 
wszystkich postanowień przejściowych – z wyjątkiem postanowienia zawierającego wymóg 
rejestracji wyborców – które zostały uchylone przez Trybunał Konstytucyjny Węgier w dniu 
                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
2 http://www.magyarkozlony.hu/.t. 49 z 2013 r.
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
Zob. także analizę autorstwa profesora Princeton, Kima Lane Scheppele’a, posiedzenie Amerykańskiej Komisji 
ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Komisja Helsińska), 19 marca 2013 r. -
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-the-helsinki-
commission-hearing-on-hungary-full-text/.
5 Zob. na przykład, oświadczenie Brenta Harley’a, Zastepcy Sekretarza Stanu, posiedzenie Amerykańskiej 
Komisji ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Komisja Helsińska), 19 marca 2013 r.: Przed wizytą byłej 
Sekretarz Clinton na Węgrzech w czerwcu 2011 r., zwróciliśmy uwagę na kontrowersyjną ustawę w sprawie 
mediów oraz nową konstytucję – nazywaną na Węgrzech ustawą zasadniczą – których pewne części budzą 
obawy bezstronnych obserwatorów. W obu przypadkach mieliśmy obawy co do treści oraz procedury, na jakich 
zostały przyjęte… ponieważ w przypadku tak zasadniczego aktu, jak konstytucja czy ustawa mająca wpływ na 
wolność prasy, procedury muszą prowadzić do konsensusu ze strony szerokiego przekroju społeczeństwa, a nie 
stanowić tylko odzwierciedlenie opinii koalicji rządzącej. Tempo opracowania i przyjęcia tych ustaw oraz brak 
poważnych konsultacji z różnymi sektorami społecznymi nie honoruje demokratycznego ducha, za którym długo 
opowiadali się obywatele Węgier.  Dlatego też, kiedy sekretarz Clinton odwiedziła Budapeszt w roku 2011, 
wezwała Węgry do wykazania “prawdziwego zaangażowania w kwestie niezawisłości sądów, wolności prasy i 
przejrzystości w rządzie.” … Pocieszyła nas informacja o wydaniu na początku tego roku kilku orzeczeń przez 
węgierski Trybunał Konstytucyjny, podważających kontrowersyjne ustawy.  Ukazało to, że Trybunał mógłby 
sprawować skuteczną kontrolę nad rządem. Niestety reakcja rządu węgierskiego poddała ponownie w 
wątpliwość jego zobowiązanie do zapewnienia kontroli i mechanizmów gwarantujących zachowanie równowagi 
politycznej oraz niezależności instytucjonalnej. Rząd opracował i szybko uchwalił nową zmianę konstytucji, 
która częściowo przywróciła ustawy podważone przez Trybunał. Procedury znowu były przyspieszone i 
pozbawione szerzej zakrojonych konsultacji społecznych. Ponadto rząd węgierski zignorował apel Departamentu 
Stanu, Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, jak również niektórych szanowanych niepartyzanckich 
organizacji pozarządowych, nawołujący do podjęcia bardziej skrupulatnych procedur oraz umożliwienia 
ekspertom Komisji Weneckiej oceny tej zmiany.”
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28 grudnia 2012 r. (decyzja nr 45/2012). Bez względu na fakt, iż postanowienia przejściowe 
zostały uchylone ze względów formalnych, proceduralnych oraz, że trybunał wezwał 
parlament do "przeglądu tematów regulacyjnych uchylonych postanowień nieprzejściowych, 
oraz […] podjęcia decyzji które z nich wymagają ponownej regulacji, na jakim poziomie 
źródła prawa", trybunał wydał jasne orzeczenie również w aspekcie merytorycznym i 
zarządził praktykę neutralizowania kontroli sądowej poprzez następujący tekst konstytucji:

„Konstytucjonalna zgodność z prawem nie generuje wyłącznie wymogów proceduralnych, formalnych 
czy zgodności z prawem publicznym, lecz również wymogi merytoryczne. Konstytucjonalne kryteria 
praworządnego państwa demokratycznego są jednocześnie konstytucyjnymi wartościami, zasadami i 
demokratycznymi wolnościami ustanowionymi w traktatach międzynarodowych oraz akceptowanych i 
uznanych przez społeczeństwa praworządnych państw demokratycznych, jak również  ius cogens, co 
częściowo oznacza to samo.  W miarę potrzeby Trybunał Konstytucyjny może nawet poddać ocenie 
wolną egzekucję i konstytucjonalizację znaczących wymogów, gwarancji i wartości praworządnego 
państwa demokratycznego. Konstytucje praworządnych państw demokratycznych uwzględniają 
znaczące i proceduralne normy oraz wymogi. Znaczące i proceduralne wymogi konstytucyjne nie mogą 
być ustalone na niższym poziomie w czasie obowiązywania ustawy zasadniczej, niż były w czasie 
uchwalenia konstytucji. Wymogi praworządnego państwa konstytucyjnego są wymogami stale 
egzekwowanymi w chwili obecnej i pozostają programami na przyszłość. Praworządne państwo 
konstytucyjne stanowi system stałych wartości, zasad i gwarancji. Raz przyjęte przez praworządne 
państwo konstytucyjne wartości, zasady i gwarancje nie mogą zostać osłabione i muszą być 
egzekwowane porównywalnie surowo. " 1

Pomimo tego orzeczenia czwarta zmiana konstytucji automatycznie obejmuje, jak 
wspomniano wcześniej, wszystkie (oprócz jednego) uchylone postanowienia przejściowe, jak 
również inne uprzednio uchylone postanowienia2.

                                               

1 Decyzja 45/2012, p. IV.7, zob: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 Uwzględnione postanowienia obejmują:

- postanowienia dotyczące byłej partii komunistycznej zakładające brak przedawnienia poważnych przestępstw 
popełnionych w czasie dyktatury komunistycznej (art. 3 zmiany, w którym dodano nowy art. U do części 
„Zasady podstawowe” ustawy zasadniczej – wcześniejsza preambuła i art. 1–4 postanowień przejściowych), 
przy czym mogą powstać drażliwe kwestie prawne dotyczące poszanowania domniemania niewinności, prawa 
do posiadania, zgodności z prawem, a nawet wolności słowa, jak wykazano we wcześniejszym orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (zob. np. Korbely v. Hungary, a. nr 9174/02, wyrok z dnia 19 
września 2008 r.; Vajnai v. Hungary, a. nr 33629/06, 8 lipca 2008 r.; lub Fratanoló v. Hungary, a. nr 29459/10, 
wyrok z dnia 3 listopada 2011 r.). Nie kwestionując osobistego prawa do pełnej krytyki byłego totalitarnego 
reżimu komunistycznego na Węgrzech oraz poważnych przypadków niesprawiedliwości jakie spowodował, 
wszelkie środki prawne podejmowane przeciwko poszczególnym osobom (środki prawa karnego lub inne) 
muszą zawierać pełne poszanowanie praworządności w państwie demokratycznym.

- uprawnienie parlamentu do sporządzania wykazu oficjalnie uznawanych kościołów (art. 4 zmiany –
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Ponadto czwarta zmiana konstytucji zawiera co najmniej dwie klauzule dotyczące Trybunału 
Konstytucyjnego, które budzą poważne obawy.

Zgodnie z pierwszym postanowieniem Trybunał Konstytucyjny może badać ustawę 
zasadniczą oraz jej zmiany wyłącznie pod kątem zgodności z wymogami proceduralnymi 
określonymi w ustawie zasadniczej w zakresie jej przyjmowania i uchwalania (art. 2 i 12 ust. 
3 zmiany). Stąd też w przyszłości węgierski Trybunał Konstytucyjny nie będzie w stanie 
poddać rewizji istoty dowolnej zmiany konstytucyjnej oraz merytorycznej kompatybilności 
zmian konstytucyjnych z zasadniczymi zasadami konstytucyjnymi. Wygląda na to, że w 
ustawie zasadniczej będzie można wprowadzić dowolne zmiany, bez względu na jej treść1.
Po przyjęciu czwartej zmiany konstytucyjnej węgierski Trybunał Konstytucyjny „nie jest już 
nadrzędnym organem nadzoru konstytucyjnego”2, ponieważ parlament od tej pory ma prawo 
dokonywania zmian w ustawie zasadniczej według własnego uznania, nawet w przypadku, 
gdy jej konstytucyjne zmiany stoją w sprzeczności z innymi konstytucyjnymi przepisami i 
zasadami. Rozumie się, że taka zmiana uprawnień w sprawach konstytucyjnych na korzyść 
parlamentu kosztem Trybunału Konstytucyjnego znacznie narusza zasadę podziału władzy 
oraz prawidłowo funkcjonujący system kontroli i mechanizmów gwarantujących zachowanie 
równowagi, które stanowią kluczowe wyznaczniki praworządności. Podczas, gdy historia 
Europy wyraźnie ukazuje, że prawdziwa demokracja oparta na praworządności nie oznacza 
tylko większości parlamentarnej, (ponieważ większość może nawet zaszkodzić samej 
demokracji), lecz uwzględnia właściwe proporcje pomiędzy opinią większości oraz 
poszanowaniem mniejszości i praw podstawowych jednostki3, przy znaczącej roli sądów w 
tym względzie, jako partnerów równych ustawodawcy. W systemie demokratycznym 
jakikolwiek atak na organy sądowe lub ograniczenie ich niezależności stanowi bezpośredni 
atak przeciw samej republice demokratycznej, jak przedstawił już w swojej analizie koncepcji 
podziału władzy w Stanach Zjednoczonych A. de Tocqueville (jego sławne dzieło 
„Demokracja w Ameryce”). W demokracji opartej na praworządnych decyzjach trybunał 
konstytucyjny nie powinien być z zasady pomijany poprzez zmianę samej konstytucji, 
ponieważ nowoczesny demokratyczny ustawodawca nie jest wszechwładny, jeśli chodzi o 
zmiany konstytucyjne, lecz ograniczony koniecznością zachowania istoty demokracji, 

                                                                                                                                                  
wcześniejszy art. 21 ust. 1 postanowień przejściowych);

- uprawnienie parlamentu do ustalania na podstawie ustawy kardynalnej szczegółowych zasad dotyczących praw 
grup narodowych mieszkających na Węgrzech oraz wymogów uznawalności grup narodowych (art. 9 zmiany –
wcześniejszy art. 21 ust. 2 postanowień przejściowych);

- uprawnienie Przewodniczącego Krajowego Biura Sądownictwa do wyznaczania sądów innych niż właściwy 
sąd powszechny do rozpoznawania spraw w celu zapewnienia „rozstrzygnięcia spraw w uzasadnionym 
terminie”. (Art. 14 zmiany - wcześniejszy art. 11 ust. 3–4 postanowień przejściowych); jeżeli taka możliwość 
podnosi poważne obawy prawne odnośnie możliwości wystąpienia politycznych nacisków na prace sądów;2

- rozszerzenie ograniczenia możliwości sądowego zaskarżania ustaw budżetowych i finansowych na czas 
nieokreślony (art. 17 ust. 1 zmiany).

1 Według ustalonego orzecznictwa trybunału, trybunał badał zmiany konstytucji wyłącznie ze względów 
proceduralnych, lecz taka praktyka była raczej oparta na samoograniczaniu się trybunału, nie zaś na zakazie 
konstytucyjnym.
2 László Sólyom, "Brak podziału władzy na Węgrzech", opublikowany w Népszabadság, 11 marca 2013 r.
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege. Pan Sólyom był pierwszym przewodniczącym 
węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego (1990-98) oraz Prezydentem Republiki (2005-10).
3 Zob. na przykład wyrok Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 5, 85 z 17 sierpnia 1956 r.
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praworządności (szczególnie w odniesieniu do doktryny podziału władzy) i praw 
podstawowych.

Zgodnie z drugim postanowieniem czwartej zmiany konstytucji dotyczącej sądów orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego przyjęte przed wejściem w życie ustawy zasadniczej będą 
uchylone. Postanowienie to jednakże pozostaje "bez uszczerbku dla skutków prawnych 
rzeczonych orzeczeń"1 (art. 19 ust. 2 tej zmiany). Innymi słowy, czwarta zmiana konstytucji 
niweluje 20 lat prawoznawstwa konstytucyjnego zawierającego "konstytucyjne wymogi 
przyszłego ustawodawstwa, traktaty z zasadami, interpretacje i wyjaśnienie koncepcji –
innymi słowy, cały system oparty na podstawach zasad"2, w tym wszystkie ewentualne 
precedensy mające wpływ na zastosowanie prawa UE. W związku z tym warto przypomnieć, 
że niektóre zasady konstytucjonalne prawa węgierskiego opierają się wyłącznie na prawie 
precedensowym trybunału. Na przykład oprócz obowiązków wynikających z prawa 
międzynarodowego, krajową podstawą prawną braku kary śmierci jest decyzja Trybunału 
Konstytucyjnego nr 23/1990. W związku z powyższym, obecny rząd węgierski sam odnosił 
się do precedensów, kiedy spotkał się z krytyką wobec braku wyraźnego postanowienia w 
sprawie zakazu kary śmierci w nowej ustawie zasadniczej3. Stąd też czwarta zmiana 
konstytucji przeczy takim oświadczeniom i vice versa. Ponadto zmiana pociąga za sobą 
dalsze skutki, które wydają się paradoksalne. Zgodnie z art. R ust. 3 ustawy zasadniczej, jej 
postanowienia będą „interpretowane zgodnie z […] osiągnięciami naszej historycznej 
konstytucji”. Zgodnie z czwartą zmianą konstytucji orzeczenie prawne lub sądowe datujące 
się wstecz, na przykład, do XIX wieku będzie postrzegane jako „osiągnięcie” historycznej 
konstytucji dla celów autentycznej interpretacji konstytucyjnej, podczas gdy prawodawstwo 
konstytucyjne ostatniego dwudziestolecia przyjęte w ramach demokratycznego poszanowania 
praw podstawowych zostaje usunięte z systemu prawnego. W związku z tym niektórzy 
komentatorzy podkreślili, że odniesienie oraz porównanie dokonane przez rząd węgierski do 
podobnych aspektów w innych systemach krajowych jest podchwytliwe, jeśli zostanie 
wyciągnięte z kontekstu ogólnego. Konstytucyjny instrument prawny lub cecha prawna 
funkcjonują zwykle korzystniej oraz spójniej, jeśli stanowią produkt ewolucji prawnej i 
tradycji (w tym debata publiczna i ewentualne poprawki dokonane przez sądy), niż w 
przypadku, gdy zostaną narzucone szybko i nieprzemyślanie.

Na koniec, czwarta zmiana konstytucji zawęża pewne prawa podstawowe, mimo że wcześniej 
Trybunał Konstytucyjny uznał takie ograniczenia za niezgodne z konstytucją.

- z wolności wypowiedzi nie wolno korzystać w celu naruszenia godności narodu 
węgierskiego (i innych wspólnot, takich jak mniejszości etniczne, rasowe czy religijne), co 
już uznano za sprzeczne z konstytucją w decyzjach nr 30/19924 i 18/20045 (art. 5 ust. 2 
zmiany), zaś pojęcie "narodu węgierskiego" nie zapewnia odpowiedniej pewności prawnej i 
budzi wątpliwości co do zgodności z art. 10 EKPC. W związku z czym konieczne jest 
wskazanie istniejących precedensów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących 
podobnej koncepcji w prawie tureckim ("tureckość" lub "naród turecki"), które według 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są "zbyt szerokie zakresowo i niejednoznaczne”, 

                                               
1 Czyli uchylone ustawy nie wejdą ponownie w życie w wyniku zmiany.
2 Sólyom, ibidem.
3 Zob. komentarze węgierskiego rządu do drugiego dokumentu roboczego LIBE w sprawie zasad podstawowych 
i praw podstawowych (DT/906320) z dnia 6 września 2012 r.
4 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.
5 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.
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stąd też postanowienie to stanowi ciągłe zagrożenie przy korzystaniu z prawa wolności 
wypowiedzi. Innymi słowy, treść tego postanowienia nie pozwala jednostkom na regulację 
swojego zachowania lub przewidywanie konsekwencji swoich czynów" (zob. Altug Taner 
Akçam v. Turkey, a. nr 27520, wyrok z dnia 25 października 2011 r.; zob. również Dink v.
Turkey, a. nr 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 i 7124/09, wyrok z dnia 14 września 2010 
r.);

- na podstawie ustawy parlamentu, wsparcie finansowe na studiach wyższych może zostać 
uwarunkowane koniecznością zatrudnienia na czas określony lub prowadzenia 
przedsiębiorstwa przez czas określony, regulowanych w prawie węgierskim (art. 7 zmiany), 
co już uznano za sprzeczne z konstytucją ze względów proceduralnych na mocy decyzji 
Trybunału Konstytucyjnego nr 32/20121;

- na mocy ustawy parlamentu lub lokalnego rozporządzenia można uznać za niezgodne z 
prawem przebywanie w miejscu publicznym służącym jako stałe miejsce zamieszkania, w 
celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego i 
wartości kulturalnych (art. 8 zmiany); postanowienia te zostały już uznane za sprzeczne z 
konstytucją decyzją 38/20122 i budzą poważne wątpliwości prawne co do uznania za 
niezgodny z prawem statusu jako takiego, a nie działań danej osoby;
Zmiana ta również zawiera dodatkowe postanowienie, zgodnie z którym „więzi rodzinne 
powinny opierać się na związku małżeńskim oraz relacjach rodziców z dziećmi” (art. 1 
zmiany). Definicja ta, zawarta uprzednio w art. 7 ustawy CCXI z 2011 r. o ochronie rodzin, 
została uchylona przez trybunał decyzją 43/2012.
Wprowadzenie przepisów uprzednio uznanych za niezgodne z konstytucją potwierdza 
ponadto, że czwarta zmiana konstytucji nie ma charakteru czysto technicznej zmiany ustawy 
zasadniczej3, jak argumentuje rząd węgierski, lecz stanowi "ukradkowe wprowadzenie nowej 
konstytucji o innym charakterze"4.

5. Uwagi podsumowujące
Sprawozdawca chciałby podziękować wszystkim członkom komisji LIBE, a w 
szczególności tym przedstawicielom grup politycznych, którzy byli współautorami 
poprzednich dokumentów roboczych. Bez względu na drażliwość rozpatrywanej kwestii, 
dzięki duchowi współpracy mogła się wytworzyć bardzo konstruktywna atmosfera 
współpracy.

Sprawozdawca chciałby podkreślić, że bieżący proces dotyczy Węgier, ale nie tylko,  
dotyczy Europy, jej demokratycznej rekonstrukcji oraz rozwoju po upadku totalitaryzmu 
pod koniec XX wieku. Dotyczy całej europejskiej rodziny, jej wspólnych wartości i 
standardów, włączenia społecznego i zdolności do zaangażowania się w dialog. Dotyczy 
potrzeby wdrożenia traktatów, do których przystąpiły na zasadzie dobrowolności wszystkie 

                                               
1 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
2 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
3 List od p. Navracsicsa, Wicepremiera Węgrzech do Sekretarza Generalnego Rady Europy z dnia 7 marca 2013 
r., oraz list od p. Martonyi, Ministra Spraw Zagranicznych Węgier, do ministrów spraw zagranicznych państw 
członkowskich Unii Europejskiej z dnia 8 marca 2013 r.
4 László Sólyom, "Brak podziału władzy na Węgrzech", opublikowany w Népszabadság, 11 marca 2013 r.
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege.
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państwa członkowskie. Dotyczy pomocy wzajemnej i wzajemnego zaufania, jakie musi 
przejawiać Unia, jej obywatele i państwa członkowskie, jeżeli wspomniane traktaty mają 
być czymś więcej, niż tylko słowami zapisanymi na papierze, a raczej podstawami 
prawnymi do prawdziwej, sprawiedliwej i otwartej Europy, szanującej prawa podstawowe.
Dotyczy Unii, która nie jest tylko „unią kilku demokracji”, ale „unią demokracji”, 
opierającą się na poszanowaniu praw człowieka, praworządności i społeczeństwie 
pluralistycznym.
Projekt sprawozdania, który sprawozdawca przedkłada do rozpatrzenia ma na celu 
zapewnienie ram takiego dialogu, jako wkładu w poszanowanie praworządności i praw 
podstawowych, jak uwzględniono w art. 2 Traktatu UE.  Uwzględni należycie ostatnie 
wydarzenia, analizy, jakich oczekuje Komisja Europejska i Rada Europy. Sprawozdawca 
sugeruje, jako kolejny krok otwartego procesu, umożliwienie rządowi węgierskiemu 
wyrażenie swoich poglądów i skomentowanie projektu sprawozdania.
Historia Europy nie była doskonała, a wielu przypadkach była wręcz tragiczna.  Zbyt często 
Europejczycy byli porzucani albo narażeni na niesprawiedliwe lub nieuczciwe traktowanie.  
W trakcie tych prac wielokrotnie wskazywano komisji LIBE, że w przeszłości Europa nie 
podjęła działań w obliczu poważnych przypadków niesprawiedliwości oraz naruszenia praw 
człowieka. To prawda - Unia historycznie opiera się na historycznej świadomości tego 
właśnie faktu, który skłonił państwa członkowskie do tworzenia niezbędnych podstaw 
prawnych w celu jego naprawienia.

Podkreślono również, że obecnie lub w przyszłości może zaistnieć niebezpieczeństwo, że 
Unia będzie stosować „podwójny standard”, jeśli jej instytucje skoncentrują się wyłącznie 
na danym państwie członkowskim, w którym istnieje ryzyko dotyczące praw 
podstawowych, a nie rozważą podobnych problemów w innych państwach członkowskich.  
To samo oczywiście będzie miało miejsce, jeśli Unia zaniecha jakichkolwiek działań, nie 
zważając na swoje zobowiązania nałożone na mocy traktatów.  Jest jednak poważną kwestią 
to, że Unia powinna mieć odpowiednie wyposażenie do wykonania swoich zobowiązań 
wynikających z traktatów, a dotyczących demokracji, praw podstawowych oraz 
praworządności, próbując zapewnić, że nie będzie nieuczciwego traktowania obywateli ani 
ryzyka wystąpienia podwójnych standardów pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi.  Ze wsparciem komisji LIBE wasz sprawozdawca podjął spore wysiłki 
mające na celu zapewnienie, że unikniemy tego ryzyka w dokumentach roboczych, a 
przyszłe sprawozdanie uwzględni pewne zalecenia dla instytucji UE co do przyszłych 
działań w rozpatrywanych kwestiach.

Obecna w demokratycznych rewolucjach ubiegłego wieku, w szczególności w duchu 
rewolucji z roku 1989, dorozumiana europejska obietnica dotyczy faktu, iż los każdego 
państwa członkowskiego jest kwestią interesującą wszystkie państwa, prawa podstawowe 
każdego obywatela UE – kwestią, o którą troszczy się każdy obywatel europejski, przy 
czym poszanowanie praw każdego człowieka stanowi fundament Unii między nami 
wszystkimi.  Stąd też wynika cytowane od roku 2000 motto Unii Europejskiej: „Jedność w 
różnorodności”. Jedność i różnorodność to dwie strony tego samego medalu. Są to również 
zasady, jakie Unia i jej państwa członkowskie określiły wyraźnie w traktatach, zmienionych 
Traktatem z Lizbony, obowiązującym od grudnia 2009 r., szczególnie, lecz nie wyłącznie w 
stosunku do artykułów mówiących o wartościach Unii (art. 2 Traktatu UE); jej cele 
uwzględniają także obowiązek aktywnego promowania wartości Unii (art. 3 Traktatu UE);
zasady równości państw członkowskich w stosunku do traktatów, poszanowanie dla 
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tożsamości narodowej państw członkowskich, jak również zasada lojalnej współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi a Unią (art. 4 Traktatu UE); kompetencje Unii (art. 5 
Traktatu UE); postanowienia Karty praw podstawowych (art. 6 Traktatu UE) oraz działania, 
jakie należy podjąć, jeżeli występuje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości Unii 
(art. 7 Traktatu UE).
W czasach głębokiego kryzysu gospodarczego i społecznego można ulec pokusie 
lekceważenia takich kwestii instytucjonalnych, jak skuteczność podziału władzy w państwie 
członkowskim. Do dobra obywateli przyczyniają się nie tylko kwestie gospodarcze, 
finansowe i społeczne. Wiarygodność i solidność instytucji, mimo, że mniej widoczna na 
pierwszy rzut oka, również odgrywają decydującą rolę.  

Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy, Unia i Państwa Członkowskie wzajemnie się szanują 
i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z traktatów.
(…) Państwa Członkowskie ułatwiają wypełniane zadań Unii i powstrzymują się od 
podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii.

Artykuł 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej
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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



DT\932303PL.doc 25/27 PE508.190v01-00

PL

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.


