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1. Úvod

Tento piaty dokument zahŕňa:

  súhrn metodiky, ktorá sa uplatňuje v reakcii na uznesenie EP zo 16. februára 2012; 

prehľad rozsahu a dôsledkov spoločných európskych hodnôt zakotvených v článku 2 
Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a príslušných mechanizmov monitorovania 
a uplatňovania sankcií uvedených v článku 7 ZEÚ;

aktualizáciu právnej analýzy vykonanej v predchádzajúcich pracovných dokumentoch 
pri zohľadnení veľmi nedávneho prijatia štvrtej novely ústavy maďarským 
parlamentom;

prehľad zákonov, ktoré si vyžadujú dvojtretinovú väčšinu, a základných zákonov 
v bývalej ústave a základnom zákone Maďarska.

Napokon obsahuje viaceré závery, ktoré sa rozpracujú ďalej v pripravovanom návrhu správy. 

2. Prístup založený na faktoch zameraný na uznesenie EP zo 16. februára 2012

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 16. februára 2012 o nedávnom politickom vývoji 
v Maďarsku1 nariadil svojmu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby sa v spolupráci s Európskou komisiou, Radou Európy a Benátskou komisiou ďalej 
zaoberali otázkou, či a ako sa vykonávali tieto odporúčania, a aby predložili svoje závery 
v správe:

– úplná nezávislosť súdnictva a najmä zabezpečenie toho, aby národný súdny orgán, 
prokuratúra a súdy vo všeobecnosti boli riadené bez politického vplyvu a aby mandát 
nezávisle vymenúvaných sudcov nemohol byť svojvoľne skrátený;

– aby regulácia maďarskej národnej banky rešpektovala európske právne predpisy;

– aby sa ustanoveniami príslušných právnych predpisov a ich uplatňovaním obnovila 
a zaručila inštitucionálna nezávislosť ochrany údajov a sloboda informácií;

– aby sa v plnej miere obnovila právomoc ústavného súdu preskúmať akékoľvek právne 
predpisy vrátane právomoci preskúmať rozpočtové a daňové zákony;

– aby sa v ustanoveniach maďarského mediálneho zákona a jeho uplatňovaním zaručila 
sloboda a pluralita médií, najmä v súvislosti s účasťou občianskych a opozičných zástupcov v 
mediálnej rade;

– aby nový volebný zákon spĺňal európske demokratické normy a rešpektoval zásadu 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//EN.
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politickej obmeny;

– aby sa v rámci inštitúcií, ako aj mimo nich zabezpečilo právo vykonávať politickú opozíciu 
demokratickým spôsobom;

– aby zákon o cirkvách a náboženských vyznaniach rešpektoval základné zásady slobody 
svedomia a aby sa upustilo od toho, aby sa registrácia cirkví podmieňovala schválením 
dvojtretinovou väčšinou v maďarskom parlamente.

S cieľom plniť udelenú úlohu v oblasti monitorovania a vykonávania nadväzných opatrení 
boli na základe dôkladných právnych posúdení vypracované štyri tematické pracovné 
dokumenty1. Každý pracovný dokument ďalej spoločne podpísali spravodajca i tieňový 
spravodajca z inej politickej skupiny, čím preukázali široký konsenzus medzi jednotlivými 
politickými silami, pokiaľ ide o veľmi vecnú a objektívna analýzu uskutočnenú v pracovných 
dokumentoch.

Pripomienky maďarských orgánov týkajúce sa jednotlivých pracovných dokumentov boli 
zohľadnené v riadne revidovaných verziách týchto dokumentov.

Výbor LIBE bol 27. júna 2012 splnomocnený Konferenciou predsedov, aby v dňoch 24. –
26. septembra 2012 vyslal do Budapešti delegáciu ad hoc zloženú z ôsmich poslancov 
zastupujúcich všetky politické skupiny a nezaradených poslancov. Maďarskí poslanci 
z výboru LIBE boli pozvaní, aby sa na tomto stretnutí zúčastnili ako pozorovatelia.

Táto návšteva predstavuje významný krok pri iniciovaní dialógu medzi maďarskými orgánmi 
a Európskym parlamentom.

V prípravnej fáze, ako aj v v priebehu návštevy mohla delegácia EP počítať s plnou podporou 
maďarských orgánov. Delegácia by chcela vyjadriť vďaku poslancom Maďarského národného 
zhromaždenia, maďarskej vláde, predstaviteľom súdnictva a všetkým osobnostiam, 
odborníkom, organizáciám a diplomatickým misiám, ktoré poskytli poslancom Európskeho 
parlamentu podrobné informácie a analýzy.

3. Článok 2 ZEÚ a jeho dôsledky
V článku 2 ZEÚ sú zakotvené hodnoty, na ktorých je Únia založená, a to „na hodnotách úcty 
k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských 
práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v 
spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, 
solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“. 
Rešpektovanie a presadzovanie spoločných európskych hodnôt je predovšetkým podstatným 
prvkom identity Európskej únie a podmienkou členstva v EÚ. V článku 49 ZEÚ sa jasne 

                                               
1 Pracovný dokument č. 1 o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia 
EP zo 16. februára 2012) – nezávislosť súdnictva; č. 2 o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy 
v Maďarsku (podľa uznesenia EP zo 16. februára 2012) – základné zásady a základné práva; č. 3 o situácii 
v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia EP zo 16. februára 2012) – právne 
predpisy o médiách; č. 4 o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia EP 
zo 16. februára 2012) – zásady demokracie a právneho štátu.
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uvádza, že „o členstvo v Únii môže požiadať každý európsky štát, ktorý rešpektuje hodnoty 
uvedené v článku 2 a zaviaže sa ich podporovať“ (okrem toho, že sa stáva zmluvnou stranou 
Európskeho dohovoru o ľudských právach).

Rešpektovanie a presadzovanie spoločných európskych hodnôt je tiež podmienkou úplného 
zachovania výsad členstva, ako potvrdzuje osobitný postup uvedený v článku 7 ZEÚ. 
Článkom 7 ods. 1 ZEÚ sa inštitúciám EÚ udeľuje právomoc posúdiť, či existuje jasné riziko 
vážneho porušenia spoločných hodnôt uvedených v článku 2 zo strany členského štátu, a 
politicky sa angažovať v príslušnej krajine s cieľom zamedziť porušovaniu a naprávať ho, 
pričom hlavným cieľom prostriedkov uvedených v článku 7 odsekoch 2 a 3 ZEÚ je 
sankcionovať závažné a pretrvávajúce porušovanie spoločných hodnôt a naprávať ho.

Spoločné európske hodnoty kráčajú ruka v ruke so záväzkom EÚ v oblasti rozmanitosti, ktorý 
znamená povinnosť Únie rešpektovať „rovnosť členských štátov pred zmluvami, ako aj ich 
národnú identitu“, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2 ZEÚ. V rámci zmlúv je rešpektovanie 
„národnej identity“ a „rozličných právnych systémov a tradícií členských štátov“1 vo svojej 
podstate spojené so zásadami „lojálnej spolupráce“2, „vzájomného uznávania“3, a teda 
vzájomnej dôvery. To znamená, že odklon členského štátu od spoločných európskych hodnôt 
(alebo ich porušovanie) nemožno odôvodniť uplatňovaním vnútroštátnych tradícií ani 
vyjadrením národnej identity, ak takáto odchýlka vyústi do zhoršenia zásad, ktoré sú v jadre 
európskej integrácie, ako je zásada vzájomného uznávania. Odkaz na článok 4 ods. 2 ZEÚ je 
teda platný len vtedy, ak členské štáty rešpektujú hodnoty vyjadrené v článku 2 ZEÚ. Inými 
slovami, dodržiavanie spoločných základných hodnôt je nevyhnutnou podmienkou pre 
zabezpečenie účinného vzájomného uznávania (ako je výslovne zakotvené napríklad v 
článkoch 81 a 82 ZEÚ) a cezhraničnej spolupráce založenej na vzájomnej dôvere, pokiaľ ide 
o rešpektovanie rovnakého súboru základných hodnôt, a teda vytvára skutočný a fungujúci 
priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ.

Okrem toho, dodržiavanie spoločných základných hodnôt je nevyhnutnou podmienkou pre 
rešpektovanie podstaty občianstva Únie4. V skutočnosti, ako je uvedené v judikatúre Súdneho 
dvora Európskej únie, spoločné európske hodnoty tvoria samotné jadro práv spojených s 
postavením občana EÚ bez ohľadu na politické a kultúrne rozdiely späté s národnou 
identitou5.

Napokon, dôveryhodnosť samotnej Únie u tretích krajín založená na vážnosti, s akou Únia 
pristupuje k aspektom demokratických a základných práv svojich hodnôt, by bola ohrozená v 
prípade, že členské štáty neboli schopné alebo ochotné splniť normy, ktoré si stanovili.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je zrejmé, že ochrana spoločných európskych hodnôt platí pre 
cezhraničné i vnútroštátne situácie, keďže článok 2 ZEÚ nie je viazaný obmedzením článku 

                                               
1 Pozri článok 67 ZFEÚ.
2 Článok 4 ods. 3 ZEÚ.
3 Články 81 a 82 ZFEÚ.
4 Pre podrobné vysvetlenie tohto tvrdenia pozri pracovný dokument 2 o situácii v oblasti základných práv:
normy a postupy v Maďarsku (podľa uznesenia EP zo 16. februára 2012) – základné zásady a základné práva.
5 Pozri vec C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano, v prípade ktorej Súdny dvor Európskej únie uviedol, že „článok 
20 ZFEÚ bráni vnútroštátnym opatreniam, ktorých účinkom je zbavenie občanov Únie účinného požívania 
podstaty práv, ktoré im vyplývajú z ich statusu občana Únie“.
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51 ods. 1 charty1 a článok 7 ZEÚ nie je obmedzený na oblasti politiky, na ktoré sa vzťahuje 
právo EÚ. Takúto úvahu potvrdzuje Súdny dvor Európskej únie odkazom na možnosť 
„účinného požívania podstaty práv, ktoré im vyplývajú z ich statusu občana Únie“, a to aj vo 
výlučne vnútroštátnej situácii.2

Navyše, rešpektovanie práv občanov patriacich k menšinám je výslovne uznané medzi 
hodnotami uvedenými v článku 2. V súlade s článkom 3 ZEÚ je Únia odhodlaná podporovať 
tieto hodnoty a bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a na tento účel zaviedla 
právny rámec na boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii3. Vlády členských štátov sú 
preto povinné prijať vnútroštátne právne predpisy na zákaz diskriminácie. Samotnými 
právnymi predpismi však cieľ vytvorenia spoločnosti bez diskriminácie nedosiahneme. 
Orgány v členských štátoch majú pozitívnu povinnosť konať, aby zamedzili porušovaniu 
týchto práv, a nemôžu v tejto otázke zostať neutrálne.

Zodpovednosť členských štátov zabezpečiť, aby sa rešpektovali ľudské práva všetkých, a to 
bez ohľadu na ich etnický pôvod alebo vieru, sa vzťahuje na všetky úrovne verejnej správy, 
ako aj na orgány presadzovania práva, a to takisto znamená aktívne presadzovanie tolerancie 
a odsúdenie javov, ako sú prejavy nenávisti vo verejnej sfére.

Nedávno vyvolalo veľmi vážne obavy týkajúce sa netolerancie a rasizmu v Maďarsku 
niekoľko prípadov antisemitských a protirómskych verejných vyhlásení, ako aj udelenie 
národnej novinárskej ceny. Rasizmus je morovou nákazou v histórii Európy: v konfrontácii 
s takýmito skutočnosťami nemôže Únia mlčať a národné vlády sa nemôžu len nečinne 
prizerať.

4. Dôsledky štvrtej novely ústavy

Maďarský parlament 11. marca 2013 prijal štvrtú novelu ústavy, ktorej návrh bol predložený 
8. februára 2013 v podobe návrhu zákona predloženého jednotlivým poslancom4. Novela bola 
prijatá 265 hlasmi za, 11 poslancov hlasovalo proti a 33 poslanci sa zdržali hlasovania. Predseda 
parlamentu ju podpísal 18. marca a maďarský prezident 25. marca. V rovnaký deň bola 
zverejnená v maďarskom úradnom vestníku.5

Iba jeden rok stará ústava bola teda pozmenená novelou v rozsahu 9 strán pozostávajúcou z 22 
článkov. Stalo sa tak aj napriek žiadosti generálneho tajomníka Rady Európy pána Jaglanda, aby 
sa prijatie novely odložilo dovtedy, kým by ju mohla posúdiť Európska komisia pre demokraciu 
prostredníctvom práva (Benátska komisia)6.

                                               
1 Súdny dvor Európskej únie vykladá uplatňovanie práva EÚ v širšom zmysle – pozri napríklad vec C-260/89, 
ERT.
2 V tejto súvislosti pozri vec C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
3 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie 
prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 55).
4 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929.
5 http://www.magyarkozlony.hu/. Zväzok 49, ročník 2013.
6http://www.coe.int/fr/web/secretary-general/home/-/asset_publisher/hr4DDZ5cshvP/content/secretary-general-
calls-upon-hungarian-government-and-parliament-to-postpone-vote-on-constitutional-
amendments;jsessionid=7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728?redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%
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V spoločnom vyhlásení vydanom v rovnaký deň ako prijatie štvrtej novely ústavy predseda 
Európskej komisie Barroso a pán Jagland vyjadrili obavy Európskej komisie a Rady Európy v 
súvislosti so zásadou právneho štátu1. Rovnaké obavy, pokiaľ ide o prijatie samotného základného 
zákona, ako aj jeho zmien, vyjadrila administratíva USA2.

Hlavným cieľom štvrtej novely ústavy je začleniť do znenia textu základného zákona všetky 
prechodné ustanovenia – okrem ustanovenia o povinnej registrácii voličov –, ktoré Ústavný 
súd Maďarska zrušil 28. decembra 2012 (rozhodnutie č. 45/2012). Napriek tomu, že 
prechodné ustanovenia boli zrušené z formálnych a procesných dôvodov a že súd vyzval 
parlament, aby preskúmal predmety regulácie zrušených neprechodných ustanovení a [...] 
rozhodol o tom, ktoré z nich si vyžadujú opakovanú reguláciu a na akej úrovni prameňov 
práva, súd jasne rozhodol aj o obsahovom hľadisku a praxi neutralizácie súdneho 
preskúmania prostredníctvom znenia textu ústavy: 

„Ústavnosť sa vyznačuje nielen procesnými, formálnymi požiadavkami a požiadavkami týkajúcimi sa 
platnosti verejného práva, ale aj obsahovými požiadavkami. Ústavné kritériá demokratického štátu 
založeného na zásade právneho štátu sú súčasne ústavnými hodnotami, zásadami a základnými 
demokratickými slobodami zakotvenými v medzinárodných zmluvách a potvrdzujú a uznávajú ich 
spoločenstvá demokratických štátov založených na zásade právneho štátu, ako aj ius cogens, ktorý je 
čiastočne zhodný s uvedeným prvkom. V náležitých prípadoch môže ústavný súd dokonca preskúmať 

                                                                                                                                                  
2Ffr%2Fweb%2Fsecretary-
general%2Fhome%3Bjsessionid%3D7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728%3Fp_p_id%3D101_INSTAN
CE_hr4DDZ5cshvP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id
%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2.
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/03/20130312_1_en.htm;
http://www.reuters.com/article/2013/03/11/us-hungary-constitution-vote-eu-idUSBRE92A0V520130311.
Pozri aj analýzu princetonskej profesorky Kim Lane Scheppeleovej, vypočutie komisie USA pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe (Helsinská komisia), 19. marec 2013 –
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-the-helsinki-
commission-hearing-on-hungary-full-text/.
2 Pozri napríklad vyhlásenie Brenta Harleyho, zástupcu asistenta ministra zahraničných vecí USA, vypočutie 
komisie USA pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (Helsinská komisia), 19. marec 2013 : „Pred tým, ako 
bývalá ministerka Clintonová navštívila Maďarsko v júni 2011, zaznamenali sme kontroverzný maďarský 
mediálny zákon a novú ústavu (v maďarčine sa označuje ako „základný zákon“), ktorých časti vyvolali medzi 
nestrannými pozorovateľmi obavy. V obidvoch prípadoch sme boli znepokojení v súvislosti s obsahom, ako aj 
procesom, v rámci ktorého boli schválené... v prípade niečoho tak zásadného, ako je ústava alebo právo 
s dosahom na slobodu tlače, musí tento proces viesť ku konsenzu založenému na širokom priereze spoločnosťou 
a nemal by odrážať iba postoje vládnej koalície. Rýchlosť, s akou boli tieto zákony vypracované a následne i 
schválené, a nedostatok serióznych konzultácií s rôznymi odvetviami spoločnosti neboli prejavom úcty k duchu 
demokracie, ktorý maďarský ľud prijal už dávno. Ministerka Clintonová preto pri svojej návšteve Budapešti 
v roku 2011 vyzvala Maďarsko, aby prejavilo „skutočné odhodlanie smerujúce k nezávislosti súdnictva, 
slobodnej tlači a transparentnosti vlády“. ... Povzbudivé bolo aj to, keď Ústavný súd Maďarska začiatkom tohto 
roka vydal niekoľko rozhodnutí o zrušení kontroverzných právnych predpisov. Tým sa ukázalo, že súd by mohol 
slúžiť ako účinná kontrola vlády. Žiaľ, reakcia maďarskej vlády opäť vrhla tieň pochybností na jej odhodlanie k 
uskutočňovaniu kontrol a vyvážených právomocí a nezávislosti inštitúcií. Vláda vypracovala návrh novely ústavy 
a urýchlene ju schválila, pričom niektorými jej časťami sa znovu zaviedli zákony, ktoré krátko predtým zrušil 
súd. Opäť platí, že tento proces bol unáhlený a chýbali konzultácie na širokej úrovni spoločnosti. Navyše 
maďarská vláda ignorovala žiadosti ministerstva zahraničných vecí, Európskej komisie a Rady Európy, ako aj 
niekoľkých uznávaných, nestranných maďarských mimovládnych organizácií, aby sa začal dôkladnejší proces 
rokovaní a odborníkom z Benátskej komisie sa umožnilo preskúmať novelu.“
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dobrovoľné presadzovanie a konštitucionalizáciu obsahových požiadaviek, záruk a hodnôt 
demokratických štátov založených na zásade právneho štátu. V demokratických štátoch založených na 
zásade právneho štátu sa ústava vyznačuje trvalými obsahovými a procesnými normami a 
požiadavkami. Obsahové a procesné ústavné požiadavky nie sú v ére základného zákona stanovené na 
nižšej úrovni než v ére ústavy (zákona). Požiadavky ústavného štátu založeného na zásade právneho 
štátu sa v súčasnosti naďalej presadzujú, pričom predstavujú program pre budúcnosť. Ústavný štát 
založený na zásade právneho štátu je systémom trvalých hodnôt, zásad a záruk. Úroveň hodnôt, zásad 
a záruk, ktoré v ústavnom štáte založenom na zásade právneho štátu už boli prijaté, sa nesmie znížiť 
a tieto hodnoty, zásady a záruky sa musia presadzovať rovnako dôsledne ako v minulosti. " 1

Napriek tomuto rozhodnutiu štvrtá novela ústavy, ako je uvedené vyššie, automaticky zahŕňa 
okrem jedného všetky predtým zrušené prechodné ustanovenia, ako aj ďalšie2. 

Návrh štvrtej novely ústavy okrem toho obsahuje najmenej dve ustanovenia o ústavnom súde, 
ktoré vyvolávajú vážne obavy.

Podľa prvého ustanovenia môže ústavný súd skúmať súlad základného zákona a všetkých 
pozmeňujúcich návrhov k nemu, len pokiaľ ide o súlad s procesnými požiadavkami 
stanovenými v základnom zákone v súvislosti s jeho prijatím a uvedením do platnosti 
(článok 12 ods. 2 návrhu). Ústavný súd Maďarska tak v budúcnosti nebude môcť skúmať 
podstatu žiadnej zmeny ústavy a podstatnú zlučiteľnosť zmien ústavy so základmi ústavnými 
princípmi. Z toho vyplýva, že základný zákon bude otvorený voči každej zmene bez ohľadu 

                                               

1 Rozhodnutie 45/2012, bod IV.7, pozri: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 Medzi začlenené pravidlá patria:

– ustanovenia o bývalej komunistickej strane vrátane neuplatňovania štatútu obmedzení závažných zločinov 
spáchaných počas komunistickej diktatúry (článok 3 novely, ktorým sa k časti „Základné zásady“ základného 
zákona pridáva nový článok U – predchádzajúca preambula a články 1 – 4 prechodných ustanovení), čo môže 
vyvolať citlivé právne otázky – rešpektovanie prezumpcie neviny, právo na vlastníctvo, zákonnosť a dokonca aj 
sloboda prejavu – ako už vyplýva z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské z minulosti (pozri napríklad Korbely 
v. Hungary, a. č. 9174/02, rozsudok z 19. septembra 2008; Vajnai v. Hungary, a. č. 33629/06, 8. júla 2008; alebo 
Fratanoló v. Hungary, a. č. 29459/10, rozsudok z 3. novembra 2011). Bez toho, aby bolo spochybnené morálne 
právo plne odsúdiť bývalý komunistický totalitný režim v Maďarsku a veľkú nespravodlivosť, ktorú zapríčinil, 
všetky právne opatrenia proti jednotlivcom (trestnoprávne opatrenia alebo iné) musia plne rešpektovať právne 
normy v demokracii;

– právomoc parlamentu vypracovať zoznam oficiálne uznaných cirkví (článok 4 novely – predchádzajúci 
článok 21 ods. 1 prechodných ustanovení);

– právomoc parlamentu vypracovať na základe základného zákona podrobné pravidlá o právach národností 
žijúcich v Maďarsku a požiadavky na uznanie štátnej príslušnosti (článok 9 novely – predchádzajúci článok 21 
ods. 2 prechodných ustanovení);

– právomoc predsedu Národného súdneho úradu prideliť vec inému súdu ako je príslušný všeobecný súd 
s cieľom zabezpečiť „rozhodnutie veci v primeranej lehote“ (článok 14 novely – predchádzajúci článok 11 ods. 3 
– 4 prechodných ustanovení), pričom táto možnosť vyvoláva vážne právne pochybnosti o možnosti politického 
vplyvu na prácu súdov;2

– predĺženie obmedzenia, ktoré sa vzťahuje na preskúmanie rozpočtových a finančných právnych predpisov 
súdom, na neurčitý čas (článok 17 ods. 1 novely).
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na jej obsah1. 
Po prijatí štvrtej novely ústavy maďarský Ústavný súd „už nie je najvyšším orgánom ústavnej 
ochrany“2, keďže parlament bude mať odteraz právo meniť základný zákon podľa svojej vôle, 
a to aj vtedy, keď budú ústavné úpravy v rozpore s ostatnými ústavnými pravidlami a 
zásadami. Je samozrejmé, že tento presun právomocí v ústavných záležitostiach v prospech 
parlamentu a na úkor ústavného súdu vážne narušuje princíp deľby moci a správne fungujúci 
systém kontroly a rovnováhy, ktoré sú kľúčovými znakmi právneho štátu. Európska história 
jasne ukazuje, že skutočná demokracia založená na zásadách právneho štátu znamená nielen 
parlamentnú väčšinu (keďže väčšina môže dokonca rozložiť samotnú demokraciu), ale 
vytvára ju citlivá rovnováha medzi názorom väčšiny a rešpektovaním menšín a základných 
práv jednotlivca3, pričom významnú úlohu zohrávajú súdy ako rovnocenný partner 
zákonodarcu. V demokratickom systéme každý útok proti nezávislosti súdnictva alebo jej 
obmedzenie predstavuje priamy útok proti demokratickej republike ako takej, ako už uviedol 
A. de Tocqueville vo svojej analýze koncepcie deľby moci v Spojených štátoch (jeho známa
práca Demokracia v Amerike). V demokracii založenej na zásadách právneho štátu by sa 
rozhodnutia ústavného súdu v zásade nemali obchádzať zmenou samotnej ústavy, keďže 
moderný demokratický zákonodarca nie je všemocný, pokiaľ ide o ústavné zmeny, ale 
funguje v medziach zachovania podstaty demokracie, právnych noriem (najmä pokiaľ ide o 
rozdelenie právomocí) a základných práv.
Podľa druhého ustanovenia štvrtej novely ústavy, ktoré sa týka súdov, budú zrušené 
rozhodnutia ústavného súdu prijaté pred nadobudnutím platnosti základného zákona. Toto 
ustanovenie však platí „bez toho, aby boli dotknuté právne účinky vyplývajúce z týchto 
rozhodnutí“ (článok 19 ods. 2 novely)4. Inými slovami, štvrtá novela ústavy zlikviduje 
dvadsať rokov ústavnej jurisprudencie, ktorá zahŕňala „ústavné požiadavky na budúce právne 
predpisy, dohody o zásadách, výklad a objasnenie pojmov – inými slovami celý systém 
spočívajúci na základe zásad“5 vrátane každej možnej judikatúry, ktorá ovplyvňuje 
uplatňovanie právnych predpisov EÚ. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že niekoľko 
ústavných zásad maďarského právneho poriadku je založených výlučne na judikatúre súdu. 
Napríklad popri záväzkoch podľa medzinárodného práva domácim právnym základom o 
neexistencii trestu smrti je rozhodnutie ústavného súdu č. 23/1990. V tejto súvislosti sa na 
túto judikatúru odvolávala aj samotná súčasná maďarská vláda, keď bola konfrontovaná 
s kritikou, že v novom základnom zákone nie je výslovné ustanovenie o zákaze trestu smrti.6
Preto si štvrtá novela ústavy a takéto výroky jednoznačne navzájom odporujú. Okrem toho má 
novela aj ďalší dôsledok, ktorý sa zdá byť paradoxný. Podľa článku R ods. 3 základného 
práva sa jeho ustanovenia „vykladajú v súlade s [...] výsledkami našej historickej ústavy“. 
Podľa štvrtej novely ústavy zákon alebo rozhodnutie súdu s dátumom napríklad z 19. storočia 
alebo skôr možno považovať za „výsledok“ historickej ústavy na účely autentického 
                                               
1 Podľa ustálenej judikatúry súd skutočne skúmal zmeny ústavy len z procesného hľadiska, táto prax však bola 
založená skôr na sebakontrole súdu, nie na ústavnom zákaze.
2 László Sólyom, „Separation of powers terminated in Hungary“ (Koniec delenia právomocí v Maďarsku), 
publikované v Népszabadság, 11. marca 2013. http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege L.
Sólyom bol prvým predsedom maďarského Ústavného súdu (1990 – 1998) a prezidentom republiky (2005 –
2010).
3 Pozri napr. rozsudok Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 5, 85 zo 17. augusta 1956.
4 T. j. zrušené zákony v dôsledku novely nenadobudnú opäť účinnosť.
5 Sólyom, tamže.
6 Pozri poznámky maďarskej vlády k druhému pracovnému dokumentu LIBE o základných zásadách a 
základných právach (DT/906320) zo 6. septembra 2012.
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ústavného výkladu, kým ústavná jurisprudencia posledných dvoch desaťročí, prijatá v rámci 
demokracie a rešpektujúca základné práva, je z právneho systému vymazaná. V tejto 
súvislosti niektorí komentátori zdôraznili, že každý odkaz maďarskej vlády na podobnosť s 
inými vnútroštátnymi systémami a porovnávanie s nimi sú zavádzajúce, ak sú vytrhnuté z 
kontextu celkovej situácie. Ústavné právne nástroje či právny dokument zvyčajne fungujú 
pozitívnejšie a súdržnejšie, ak sú produktom právneho vývoja a tradície (vrátane verejnej 
diskusie a prípadných opráv súdmi), než keď sa zavádzajú rýchlo „od rána do večera“.
Posledná, štvrtá novela ústavy obmedzuje viacero základných práv napriek tomu, že ústavný 
súd už predtým takéto obmedzenia vyhlásil za neústavné:

– sloboda prejavu sa nesmie uplatňovať so zámerom narušiť dôstojnosť maďarského národa 
(a ostatných spoločenstiev, akými sú etnické, rasové alebo náboženské menšiny); toto 
ustanovenie už bolo vyhlásené za neústavné rozhodnutiami č. 30/19921 a 18/20042 (článok 5 
ods. 2 novely), pričom pojem „maďarský národ“ neposkytuje dostatočnú právnu istotu a 
vyvoláva otázky, pokiaľ ide o zlučiteľnosť s článkom 10 EDĽP; v tejto súvislosti je potrebné 
poukázať na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ECHR) o podobnom pojme 
používanom v tureckom práve („tureckosť“ alebo „turecký národ“), ktorý bol podľa (ECHR) 
„príliš široký a nejasný, a preto ustanovenie predstavuje naďalej ohrozenie uplatňovania práva 
na slobodu prejavu. Inými slovami, znenie tohto ustanovenia neumožňuje jednotlivcom 
prispôsobiť svoje správanie a predvídať dôsledky svojich činov“ (pozri Altug Taner Akçay v.
Turkey, a. č. 27520, rozsudok z 25. októbra 2011; pozri aj Dink v. Turkey, a. č. 2668/07, 
6102/08, 30079/08, 7072/09 a 7124/09, rozsudok zo 14. septembra 2010);

– na základe zákona schváleného parlamentom finančnú podporu vysokoškolských štúdií 
možno viazať na účasť v zamestnaní na dobu určitú alebo na výkon podnikateľských činností 
na dobu určitú, čo je regulované podľa maďarského práva (článok 7 novely); toto ustanovenie 
už bolo vyhlásené úradne za neústavné rozhodnutím ústavného súdu č.32/20123;

– zákonom parlamentu alebo miestnou vyhláškou sa môže vyhlásiť za nezákonný trvalý 
pobyt, a to s cieľom chrániť verejný poriadok, verejné zdravie a kultúrne hodnoty (článok 8 
novely); takéto ustanovenia už boli vyhlásené za neústavné rozhodnutím č. 38/20124 a 
vyvolávajú vážne právne otázky o kriminalizácii postavenia ako takého, a nie skutku nejakej 
osoby;
Novela dopĺňa tiež ustanovenie, podľa ktorého „rodinné zväzky sa zakladajú na manželstve a 
vzťahu medzi rodičmi a deťmi“ (článok 1 novely). Táto definícia, už predtým obsiahnutá v 
článku 7 zákona CCXI z roku 2011 o ochrane rodiny, bola zrušená súdom v rozhodnutí 
43/2012.
Zavedenie pravidiel predtým vyhlásených za protiústavné ďalej potvrdzuje, že štvrtá novela 
ústavy nie je iba technickou zmenou základného zákona,5 ako tvrdia maďarské orgány, „ale 

                                               
1 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf.
2 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf.
3 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
4 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
5 List podpredsedu vlády Maďarska Navracsicsa generálnemu tajomníkovi Rady Európy zo 7. marca 2013 a list 
ministra zahraničných vecí Maďarska Martonyiho ministrom zahraničných vecí členských štátov Európskej únie 
z 8. marca 2013.
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nenápadným zavedením novej ústavy s odlišnou identitou“1.

5. Záverečné poznámky 
Spravodajca by rád poďakoval všetkým členom výboru LIBE, a najmä zástupcom 
politických skupín, ktorí sú spoluautormi predchádzajúcich pracovných dokumentov. Bez 
ohľadu na citlivosť skúmanej otázky sa vďaka ich veľkej snahe o spoluprácu mohla vytvoriť 
konštruktívna pracovná atmosféra.
Spravodajca by rád zdôraznil, že súčasný proces je o Maďarsku, ale nielen o Maďarsku. Je 
to o Európe, jej demokratickej obnove a vývoji po páde totality 20. storočia. Je to o 
európskej rodine, jej spoločných hodnotách a normách, jej schopnosti začleňovať sa a 
zapájať do dialógu. Je to o potrebe plniť zmluvy, ku ktorým dobrovoľne pristúpili všetky 
členské štáty. Je to o vzájomnej pomoci a vzájomnej dôvere, ktorú Únia, jej občania a 
členské štáty musia mať, ak tieto zmluvy majú byť viac než len slová na papieri, ak majú 
byť právnym základom skutočne spravodlivej a otvorenej Európy, ktorá rešpektuje základné 
práva. Je to o Únii, ktorá je nielen „úniou demokracií", ale je „Úniou demokracie“, 
založenou na dodržiavaní ľudských práv, zásad právneho štátu a pluralitných spoločností.

Návrh správy, ktorú predloží spravodajca na prerokovanie, bude mať za cieľ poskytnúť 
rámec na takýto dialóg ako príspevok k dodržiavaniu zásad právneho štátu a základných 
práv, ako sú zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Bude brať náležite do úvahy 
nedávny vývoj, analýzy očakávané od Európskej komisie a Rady Európy. Ako ďalší krok v 
tomto otvorenom procese spravodajca navrhne možnosť, aby maďarská vláda vyjadrila k 
návrhu správy svoje názory a pripomienky.

Európske dejiny neboli dokonalé a v mnohých prípadoch  boli tragické. Príliš často ostali 
ľudia v Európe opustení, ponechaní na nečestné alebo nespravodlivé zaobchádzanie. Výbor 
LIBE v priebehu tejto práce často upozorňoval na to, že Európa sa v minulosti nepostavila 
proti veľkej nespravodlivosti a porušovaniu ľudských práv. Je pravda, že Únia bola v 
minulosti založená na historickom uvedomení si tejto skutočnosti, čo podnietilo členské 
štáty, aby vytvorili potrebný právny základ a napravili to.

Bolo tiež zdôraznené, že v súčasnosti alebo v budúcnosti by mohlo vzniknúť 
nebezpečenstvo, že by Únia používala „dvojaké normy“, keby sa jej inštitúcie zameriavali 
iba na určité členské štáty, v ktorých existuje riziko porušovania základných práv, a nebrali 
by do úvahy podobné problémy v iných členských štátoch. To isté by sa stalo, samozrejme, 
keby sa Únia v rozpore so svojimi záväzkami vyplývajúcimi zo zmlúv rozhodla byť 
pasívnou. Je však dôležité, aby Únia mala vlastné nástroje, ktoré jej umožňujú plniť záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy na podporu demokracie, základných práv a právnych noriem, 
pričom sa snaží zabezpečiť, aby nedochádzalo k nerovnakému zaobchádzaniu s jej občanmi, 
alebo aby medzi jej členskými štátmi nevzniklo akékoľvek riziko dvojakých noriem. 
Spravodajca s podporou celého výboru LIBE vyvinul veľké úsilie, aby sa ubezpečil, že sa v 
pracovných dokumentoch vyhneme týmto rizikám a že nadchádzajúca správa poskytne 
inštitúciám EÚ odporúčania o budúcich opatreniach v týchto veciach.

Európskym prísľubom nepriamo vyjadreným v demokratických revolúciách minulého 
storočia, najmä v duchu revolúcií z roku 1989, je, že osud každého členského štátu je v 

                                               
1 László Sólyom, „Separation of powers terminated in Hungary“ (Koniec delenia právomocí v Maďarsku), 
publikované v Népszabadság, 11. marca 2013. http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege
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záujme všetkých, základné práva každého európskeho občana sú starosťou každého 
európskeho občana, pričom rešpektovanie práv každého človeka je základom Únie pre nás 
všetkých. Preto má Európska únia od roku 2000 motto Zjednotení v rozmanitosti. Toto 
motto znamená, že systém kontroly a rovnováhy, deľba moci a právne normy sa musia 
realizovať na všetkých úrovniach, či na úrovni Únie, alebo na miestnej úrovni. Jednota 
a rozmanitosť sú dve strany tej istej mince. Sú tiež princípy, ktoré Únia a jej členské štáty 
uplatňujú v zmluvách, ktoré boli reformované Lisabonskou zmluvou, platnou od decembra 
2009, a to najmä, ale nielen v článkoch o hodnotách Únie (článok 2 Zmluvy o EÚ); medzi 
jej ciele patria tiež aktívna povinnosť podporovať hodnoty Únie (článok 3 Zmluvy o EÚ); 
zásada rovnosti všetkých členských štátov pred zmluvami, rešpektovanie národnej identity 
členských štátov, ako aj zásada lojálnej spolupráce medzi členskými štátmi a Úniou (článok 
4 Zmluvy o EÚ); právomoci Únie (článok 5 Zmluvy o EÚ); ustanovenia týkajúce sa Charty 
základných práv (článok 6 Zmluvy o EÚ) a prijatie opatrení, ak existuje jasné riziko 
vážneho porušenia hodnôt Únie (článok 7 Zmluvy o EÚ).

V čase hlbokej hospodárskej a sociálnej krízy môže niekto podľahnúť pokušeniu nevenovať 
pozornosť inštitucionálnym otázkam, ako je účinnosť deľby moci v členskom štáte. Kľúčom 
k dobrým životným podmienkam občanov je však nielen hospodárska, finančná a sociálna 
politika, dôležitú úlohu zohráva – aj keď sa to na prvý pohľad nezdá – tiež dôveryhodnosť a 
spoľahlivosť inštitúcií. 
Podľa zásady lojálnej spolupráce sa Únia a členské štáty vzájomne rešpektujú a vzájomne si 
pomáhajú pri vykonávaní úloh, ktoré vyplývajú zo zmlúv. (...) Členské štáty pomáhajú Únii 
pri plnení jej úloh a neprijmú žiadne opatrenie, ktoré by mohlo ohroziť dosiahnutie cieľov 
Únie. 

Článok 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.
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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

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

functioning of the State Audit Office
The detailed rules on the structure and the 
functioning of the State Audit Office (Art. 43(4))

10. In all matters in connection with European 
integration, the detailed rules governing the 
oversight powers of Parliament or its committees, 
the relationship between Parliament and the 
Government, and the Government’s obligation to 
disclose information 

―

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Right of assembly ―
21. Right to establish organizations ―



DT\932303SK.doc 14/26 PE508.190v01-00

SK

22. The financial management and operation of political 
parties

The detailed rules for the operation and financial 
management of political parties (Art. VIII(4))

23. Right to asylum ―
24. Rights of national and ethnic minorities; election of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Not an independent subject matter.) 

32. ― The requirements for preserving and protecting 
national assets, as well as for the responsible 
management thereof (Art. 38(1))
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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 
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
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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
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.
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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
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
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Way of debate: urgency
Note: 
Proposal for placing it on the agenda of extraordinary 
session between December 28-30 by eligible number of 
signatures
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011
Proposal for urgency: December 13, 2011
December 16: urgency accepted

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. T/4656 On the modification of the 
Acts establishing the budget of 
Hungary for the year of 2012

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
11166

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on: February 27, 2012 
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
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(4) 16 and December 23, 2011
37. T/5004 On the modification of certain 

acts in the field of law 
enforcement and relating acts

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
13386

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 1, 2012 
Enacted on June 28, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
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(19); Art. 80 Section (5)-(13), (19), 
(20), (22) a,d, (23)

agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012

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

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

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

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

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

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

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

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

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

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

www.kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/14646

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
14846

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on September 21, 2012 
Enacted on November 9, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 27

49. T/8572 On the modification of the acts Act CLXXXI of 2012 http://kozlony.magyarorszag. Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
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on the exchange of information 
within the framework of the 
second generation of the 
Schengen Information System 
and in connection with law 
enforcement and the Program 
"Magyari" of Simplification

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

hu/pdf/15106 on September 27, 2012 
Enacted: November 30, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 31, 
2012

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
12506

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15507

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

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

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

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

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


