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1. Inledning

Detta femte dokument innehåller

 en sammanfattning av hur Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 har 
följts upp,

en översikt över räckvidden och konsekvenserna av de gemensamma europeiska 
värderingarna i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och av 
motsvarande övervaknings- och sanktionsmekanism i artikel 7 i EU-fördraget,

en uppdatering av den rättsliga analysen i föregående arbetsdokument genom 
beaktande av den fjärde grundlagsändring som nyligen antogs av det ungerska 
parlamentet,

en tabell med lagar som kräver två tredjedelars majoritet samt kardinallagar i Ungerns 
tidigare konstitution och grundlag.

Slutligen dras ett antal slutsatser, som ska vidareutvecklas i det kommande förslaget till 
betänkande. 

2. En på faktiska omständigheter grundad uppföljning av Europaparlamentets 
resolution av den 16 februari 2012

I sin resolution av den 16 februari 2012 om den senaste politiska utvecklingen i Ungern1 gav 
Europaparlamentet utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor i uppdrag att tillsammans med kommissionen, Europarådet och Venedigkommissionen 
följa upp frågan om huruvida ett antal rekommendationer har genomförts samt att lägga fram 
sina resultat i ett betänkande. Rekommendationerna innebär säkerställande av att

– rättsväsendets fullständiga oberoende garanteras, och i första hand att förvaltningen av den 
nationella rättsliga myndigheten, det allmänna åklagarämbetet och landets domstolar sker helt 
utan politiskt inflytande och att tjänsteperioden för domare som utsetts genom oberoende 
förfaranden inte kan reduceras på ett godtyckligt sätt,

– den ungerska nationalbanken regleras i enlighet med EU:s lagstiftning,

– det institutionella oberoendet för skyddet av personuppgifter och informationsfrihet 
återupprättas och garanteras i den relevanta lagens bokstav och genomförande,

– författningsdomstolens rätt att granska all lagstiftning återupprättas helt och fullt, härmed 
även rätten att granska budget- och skattelagstiftning,

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//SV
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– mediernas frihet och pluralism garanteras i såväl genomförandet som ordalydelsen av den 
ungerska medielagen, särskilt vad gäller medverkan av företrädare för det civila samhället och 
den politiska oppositionen i landets medieråd,

– den nya vallagen uppfyller europeiska demokratiska normer och respekterar principen om 
maktskifte,

– rätten att med demokratiska medel utöva politisk opposition såväl i som utanför institutioner 
garanteras,

– lagen om kyrkor och religiösa samfund ändras så att den respekterar principerna om 
samvetsfrihet och inte längre kräver att nationalförsamlingen måste godkänna kyrkor med 
två tredjedels majoritet för att de ska kunna registreras.

För att utföra detta övervaknings- och uppföljningsuppdrag har fyra tematiska 
arbetsdokument1 utarbetats med utgångspunkt i ingående rättsliga bedömningar. Varje 
arbetsdokument har dessutom gemensamt undertecknats av föredraganden och en 
skuggföredragande ur en annan politisk grupp, vilket visar det breda samförståndet bland de 
politiska krafterna om den mycket sakliga och objektiva analysen i arbetsdokumenten. 

De ungerska myndigheternas synpunkter på arbetsdokumenten har beaktats i de uppdaterade 
versionerna av dessa dokument.

Talmanskonferensen bemyndigade den 27 juni 2012 utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att skicka en ad hoc-delegation till Budapest den 
24–26 september 2012. Delegationen bestod av åtta ledamöter från samtliga politiska grupper 
samt de grupplösa ledamöterna. Utskottets ungerska ledamöter inbjöds att delta i mötena som 
observatörer.

Besöket har varit ett viktigt steg för att inleda en dialog mellan de ungerska myndigheterna 
och Europaparlamentet.

Både under förberedelserna och själva besöket kunde Europaparlamentets delegation räkna 
med de ungerska myndigheternas fullständiga stöd. Delegationen tackar den ungerska 
nationalförsamlingen, den ungerska regeringen, rättsväsendet samt alla personligheter, 
experter, organisationer och diplomatiska beskickningar som gav Europaparlamentets 
ledamöter detaljerad information och analys.

3. Artikel 2 i EU-fördraget och dess konsekvenser

                                               
1 Arbetsdokument 1 om läget för de grundläggande rättigheterna: standarder och praxis i Ungern (i enlighet med 
Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012) – rättsväsendets oberoende; arbetsdokument 2 om 
situationen för de grundläggande rättigheterna: standarder och praxis i Ungern (i enlighet med 
Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012) – Grundläggande principer och grundläggande 
rättigheter; arbetsdokument 3 om situationen för de grundläggande rättigheterna: standarder och praxis i Ungern 
(i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012) – medielagstiftningen; arbetsdokument 4 
om situationen för de grundläggande rättigheterna: standarder och praxis i Ungern (i enlighet med 
Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012) – Den demokratiska principen och rättsstatsprincipen.
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I artikel 2 i EU-fördraget anges de värden som unionen bygger på: ”värdena respekt för 
människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga 
rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska 
vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, 
icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan 
kvinnor och män.”
Att de gemensamma europeiska värderingarna respekteras och främjas är i första hand en 
väsentlig del av Europeiska unionens identitet och ett villkor för att bli medlem i EU. I 
artikel 49 i EU-fördraget anges uttryckligen att ”varje europeisk stat som respekterar de 
värden som avses i artikel 2 och som förbinder sig att främja dem får ansöka om att bli 
medlem av unionen” (utöver att den blir part i den europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna).

Att de gemensamma europeiska värderingarna respekteras och främjas är även ett villkor för 
att medlemsrättigheterna ska bevaras, vilket också bekräftas genom det särskilda förfarandet i 
artikel 7 i EU-fördraget. Artikel 7.1 i EU-fördraget ger EU-institutionerna befogenhet att 
bedöma om det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter värden som 
anges i artikel 2 och att inleda en politisk dialog med det berörda landet för att förhindra och 
rätta till kränkningar. Slutmålet med de medel som anges i artikel 7.2 och 7.3 i EU-fördraget 
är att bestraffa och rätta till ett allvarligt och ihållande åsidosättande av de gemensamma 
värderingarna.

De gemensamma europeiska värderingarna går hand i hand med EU:s åtagande om mångfald, 
som uttrycks genom skyldigheten för unionen att respektera ”medlemsstaternas likhet inför 
fördragen samt deras nationella identitet”, i enlighet med artikel 4.2 i EU-fördraget. I 
fördragen är respekten för ”nationell identitet” och ”de olika rättssystemen och rättsliga 
traditionerna i medlemsstaterna”1 oupplösligen förbunden med principerna om lojalt 
samarbete2, ömsesidigt erkännande3 och därmed ömsesidigt förtroende. Det innebär att en 
medlemsstats avsteg från (eller kränkningar av) de gemensamma europeiska värderingarna 
varken kan motiveras genom nationella traditioner eller som ett uttryck för nationell identitet, 
om ett sådant avsteg leder till att man tummar på de principer som är kärnan i den europeiska 
integrationen, exempelvis principen om ömsesidigt erkännande. Medlemsstaterna kan därför 
endast åberopa artikel 4.2 i EU-fördraget om de samtidigt respekterar värdena i artikel 2 i 
EU-fördraget. Respekten för de gemensamma grundvärderingarna är med andra ord en 
oumbärlig förutsättning för att kunna garantera ett effektivt ömsesidigt erkännande (vilket 
exempelvis uttryckligen fastställs i artiklarna 81 och 82 i EUF-fördraget) och 
gränsöverskridande samarbete som bygger på ömsesidigt förtroende när det gäller att följa 
samma uppsättning grundläggande värderingar och därigenom skapa ett verkligt och 
fungerande europeiskt område för frihet, säkerhet och rättvisa.

                                               
1 Se artikel 67 i EUF-fördraget.

2 Artikel 4.3 i EU-fördraget.

3 Artiklarna 81 och 82 i EUF-fördraget.
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Dessutom är respekten för de gemensamma grundvärderingarna en oumbärlig förutsättning 
för att kunna respektera kärnan i unionsmedborgarskapet1. De gemensamma europeiska 
värderingarna är den hårda kärnan i de rättigheter som följer av unionsmedborgarskapet, 
oavsett politiska och kulturella skillnader genom nationell identitet, något som också klargörs 
i rättspraxis från Europeiska unionens domstol (EU-domstolen)2.

EU:s trovärdighet hos tredjeländer, vilken bygger på att EU i sina värderingar tar de 
demokratiska och grundläggande rättigheterna på största allvar, skulle slutligen äventyras om 
medlemsstaterna inte kan eller är beredda att leva upp till sina egna standarder.

Mot bakgrund av detta står det klart att skyddet av de gemensamma europeiska värderingarna 
gäller både gränsöverskridande och inhemska situationer, eftersom artikel 2 i EU-fördraget 
inte är bunden av begränsningen i artikel 51.1 i stadgan om grundläggande rättigheter3 och 
artikel 7 i EU-fördraget inte är begränsad till politikområden som omfattas av EU-rätten. Ett 
sådant resonemang bekräftas av EU-domstolen, som hänvisar till ”möjligheten att faktiskt 
åtnjuta kärnan i de rättigheter som är knutna till ställningen som unionsmedborgare” även i 
en rent inhemsk situation.4

Att rättigheterna för personer som tillhör minoriteter respekteras är dessutom uttryckligen ett 
av de värden som avses i artikel 2. Enligt artikel 3 i EU-fördraget åtar sig unionen att främja 
dessa värden och bekämpa social utestängning och diskriminering och har i detta syfte 
upprättat en rättslig ram för bekämpning av diskriminering, rasism och främlingsfientlighet5. 
Medlemsstaternas regeringar ska därför anta nationell lagstiftning som förbjuder 
diskriminering. Lagstiftning i sig kan dock inte skapa ett samhälle utan diskriminering. 
Medlemsstaternas myndigheter har en aktiv skyldighet att agera för att undvika kränkningar 
av dessa rättigheter. De kan inte hålla sig neutrala i denna fråga.

Medlemsstaternas ansvar att se till att allas mänskliga rättigheter respekteras, oavsett etnicitet 
eller tro, omfattar samtliga nivåer inom den offentliga förvaltningen och de brottsbekämpande 
myndigheterna. Det innebär också att man aktivt ska främja tolerans och fördöma företeelser 
som offentlig hatpropaganda.

Nyligen har vissa antisemitiska och antiromska offentliga uttalanden samt tilldelningen av det 
nationella journalistpriset väckt mycket allvarlig oro i fråga om intoleransen och rasismen i 
Ungern. Rasismen har varit ett gissel i Europas historia: unionen kan inte tiga och de 
nationella regeringarna kan inte förbli overksamma inför detta.
                                               
1 Detaljerade förklaringar av detta påstående finns i arbetsdokument 2 om situationen för de grundläggande 
rättigheterna: standarder och praxis i Ungern (i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 
16 februari 2012) – Grundläggande principer och grundläggande rättigheter.
2 Se mål C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano, där Europeiska unionens domstol ansåg att artikel 20 FEUF utgör 
”hinder för nationella åtgärder som medför att unionsmedborgare berövas möjligheten att faktiskt åtnjuta kärnan 
i de rättigheter som tillkommer dem i kraft av unionsmedborgarskapet”.

3 I kraft av vilket EU-domstolen gör en vid tolkning av tillämpningen av EU-rätten – se t.ex. mål C-260/89, ERT.

4 Se i detta hänseende mål C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.

5 Rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former av och uttryck för 
rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen (EUT L 328, 6.12.2008, s. 55).
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4. Konsekvenserna av den fjärde grundlagsändringen 
Den 11 mars 2013 antog det ungerska parlamentet en fjärde grundlagsändring. Förslaget om 
en fjärde grundlagsändring lades fram den 8 februari 2013 i form av ett initiativ från en 
enskild ledamot1. Ändringen antogs med 265 röster för, 11 emot och 33 nedlagda röster. Den 
undertecknades av talmannen den 18 mars och av Ungerns president den 25 mars. Samma dag 
offentliggjordes den i Ungerns officiella tidning.2

Den enda ettåriga konstitutionen anpassades därmed genom en niosidig ändring som omfattar 
22 artiklar. Detta skedde trots att Europarådets generalsekreterare Thorbjörn Jagland hade 
begärt att ändringen inte skulle antas förrän den hade bedömts av Europeiska kommissionen 
för demokrati genom lag (Venedigkommissionen)3. 

I ett gemensamt uttalande samma dag som den fjärde grundlagsändringen antogs uttryckte 
kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Thorbjörn Jagland kommissionens och 
Europarådets oro med avseende på rättsstatsprincipen4. Förenta staternas regering har uttryckt 
samma oro, både över att själva grundlagen antogs och över ändringarna av den.5

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929

2 http://www.magyarkozlony.hu/. Vol. 49, 2013.

3 http://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

Se även analysen av professor Kim Lane Scheppele vid Princetonuniversitetet, utfrågning i Förenta staternas 
kommission för säkerhet och samarbete i Europa (Helsingforskommissionen), den 19 mars 2013 –
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-the-helsinki-
commission-hearing-on-hungary-full-text/.

5 Se exempelvis uttalandet av Brent Harley, U.S. Deputy Assistant Secretary of State, utfrågning i 
Förenta staternas kommission för säkerhet och samarbete i Europa (Helsingforskommissionen), den 
19 mars 2013: ”Innan före detta utrikesminister Clinton besökte Ungern i juni 2011 lade vi märke till Ungerns 
kontroversiella medielagstiftning och en ny konstitution – som på ungerska kallas grundlag – som även den 
delvis gav anledning till oro bland opartiska observatörer. I båda fallen var vi både bekymrade över lagarnas 
innehåll och över sättet på vilket de antogs ... för något så grundläggande som en konstitution eller en lag som 
rör tryckfriheten måste förfarandet leda till ett samförstånd med stöd av breda samhällslager, snarare än att 
endast avspegla den styrande koalitionens åsikter. Att dessa lagar utarbetades och antogs så fort, utan något 
verkligt samråd med olika sektorer i samhället, hedrade inte de demokratiska principer som Ungerns folk sedan 
länge har hyllat. Det var skälet till att utrikesminister Clinton besökte Budapest 2011. Hon uppmanade Ungern 
att verkligen engagera sig i rättsväsendets oberoende, tryckfrihet och insyn. … Vi uppmuntrades dessutom av en 
rad beslut av Ungerns författningsdomstol i början av detta året, som ogiltigförklarade kontroversiell 
lagstiftning. Detta visade att domstolen effektivt kan kontrollera regeringen. Den ungerska regeringens reaktion 
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Huvudsyftet med den fjärde grundlagsändringen är att införliva alla övergångsbestämmelser i 
grundlagstexten – med undantag för bestämmelsen om röstberättigades registrering – som 
upphävdes av Ungerns författningsdomstol den 28 december 2012 (beslut nr 45/2012). Trots 
att övergångsbestämmelserna upphävdes av formella, processuella skäl, och att domstolen 
uppmanade parlamentet att se över de upphävda bestämmelser som inte är tillfälliga och 
besluta vilka som kräver upprepad lagstiftning och på vilken nivå av rättskällorna, meddelade 
domstolen även ett tydligt avgörande om den materiella aspekten och tog ställning till bruket 
att neutralisera kontrollen av lagenligheten genom att öppna upp texten i grundlagen: 

”Författningsenlig ordning har inte endast processuella, formella och offentligrättsliga giltighetskrav, 
utan även materiella. De konstitutionella kriterierna i en demokratisk rättsstat är samtidigt de 
konstitutionella värderingarna, principerna och grundläggande demokratiska friheterna i internationella 
fördrag som godtas och erkänns av demokratiska rättsstater, liksom jus cogens, som delvis 
sammanfaller med det förut nämnda. Författningsdomstolen kan i vissa fall till och med pröva om de 
materiella kraven, garantierna och värderingarna i demokratiska rättsstater fritt upprätthålls och 
införlivas i konstitutionen. I demokratiska rättsstater har konstitutionerna konstanta materiella och 
processuella standarder och krav. De materiella och processuella konstitutionella kraven bör inte vara 
lägre i samband med grundlagen än de var i samband med konstitutionen (lagen). Rättsstatskraven är 
krav som hela tiden upprätthålls i nutiden och samtidigt är program för framtiden. Rättsstaten är ett 
system av konstanta värderingar, principer och garantier. I en rättsstat kan värderingarnas, principernas 
och garantiernas nivå inte sänkas när de väl har antagits och måste upprätthållas lika strängt som 
tidigare.” 1

Trots detta beslut införs, som nämnts ovan, genom den fjärde grundlagsändringen automatiskt 
alla utom en av de annullerade övergångsbestämmelserna och dessutom andra förut 
annullerade bestämmelser2. 

                                                                                                                                                  
ifrågasatte tyvärr återigen dess engagemang i maktfördelning och institutionellt oberoende. Regeringen 
utarbetade och antog snabbt en ny grundlagsändring, som delvis återställde lagar som domstolen just hade 
ogiltigförklarat. Återigen drevs förfarandet på utan brett samråd i samhället. Dessutom struntade den ungerska 
regeringen i vädjanden från utrikesdepartementet i USA, Europeiska kommissionen och Europarådet samt från 
flera respekterade och opartiska ungerska icke-statliga organisationer om att inleda ett försiktigare och noga 
övervägt förfarande samt låta Venedigkommissionens experter granska ändringen.”
1 Beslut nr 45/2012, punkt IV.7, se: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 Bland de införda reglerna kan följande nämnas:

- Bestämmelserna om det tidigare kommunistpartiet, inbegripet avskaffandet av preskription för allvarliga brott 
begångna under kommunistdiktaturen (artikel 3 i ändringen, där en ny artikel U införs under rubriken 
”Grundläggande principer” i grundlagen - den tidigare inledningen och artiklarna 1-4 i 
övergångsbestämmelserna), varigenom känsliga juridiska frågor om respekten för förutsatt oskuld, äganderätt, 
legalitet och till och med yttrandefrihet kan uppkomma, så som redan visats genom Europadomstolens 
rättsskipning (se exempelvis dom av den 19 september 2008 i mål 9174/02, Korbeley mot Ungern, dom av den 
8 juli 2008 i mål 33629/06, Vajnai mot Ungern, eller dom av den 3 november 2011 i mål 29459/02, Fratanoló 
mot Ungern. Utan att ifrågasätta den moraliska rätten att helt fördöma den tidigare totalitära kommunistregimen i 
Ungern och de allvarliga orättvisor som den skapade måste alla rättsliga åtgärder mot individer (straffrättsliga 
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Vidare innehåller den fjärde grundlagsändringen minst två bestämmelser om 
författningsdomstolen som väcker allvarlig oro.

Enligt den första bestämmelsen får författningsdomstolen bara granska grundlagen och 
ändringar av den med avseende på om de processuella kraven i grundlagen beträffande 
antagande och kungörelse har följts (artikel 2 och 12.3 i ändringen). I framtiden kan alltså den 
ungerska författningsdomstolen inte pröva innehållet i grundlagsändringar eller 
grundlagsändringars innehållsmässiga förenlighet med grundläggande konstitutionella 
principer. Följaktligen kan ändringar införas i grundlagen oavsett deras innehåll1. 

När den fjärde grundlagsändringen har antagits är den ungerska författningsdomstolen ”inte 
längre det högsta grundlagsskyddsorganet”2, eftersom parlamentet hädanefter har rätt att 
ändra grundlagen efter eget gottfinnande även om grundlagsändringarna skulle strida mot 
andra konstitutionella regler och principer. Det säger sig självt att denna maktförskjutning i 
grundlagsfrågor till parlamentets fördel och författningsdomstolens nackdel kraftigt 
underminerar principerna om maktdelning och om en korrekt fungerande maktbalans, vilka är 
nyckelbegrepp i en rättsstat. Europas historia visar att en verklig demokrati på rättsstatens 
grund inte enbart innebär en parlamentarisk majoritet (eftersom en majoritet till och med 
skulle kunna avskaffa själva demokratin) utan består av en känslig balans mellan majoritetens 
åsikter och respekten för minoriteter och för individens grundläggande rättigheter3, där 
domstolarna har en mycket viktig roll att spela som jämbördig part till lagstiftaren. I ett 
demokratiskt system innebär varje angrepp på eller begränsning av domstolarnas oberoende 
ett direkt angrepp på det demokratiska statsskicket som sådant, vilket redan 
Alexis de Tocqueville konstaterade i sin analys av maktfördelningen i Förenta staterna (hans 
berömda arbete ”Om demokratin i Amerika”). I en demokrati baserad på rättsstaten bör 
författningsdomstolens beslut i princip inte kunna kringgås genom att grundlagen ändras, 
eftersom en demokratisk lagstiftare av i dag inte är allsmäktig när det gäller 

                                                                                                                                                  
och andra) fullt ut följa lagens regler i en demokrati.

– Parlamentets befogenhet att upprätta en förteckning över officiellt erkända kyrkor (artikel 4 i ändringen –
tidigare artikel 21.1 i övergångsbestämmelserna).

– Parlamentets befogenhet att genom ett parlamentsbeslut fastställa detaljerade regler om vilka rättigheter de 
olika nationaliteter som bor i Ungern ska ha och om krav för erkännande av nationaliteter (artikel 9 i ändringen –
tidigare artikel 21.2 i övergångsbestämmelserna).

– Befogenheten för domstolsverkets ordförande att utse andra domstolar än de behöriga allmänna domstolarna 
att pröva mål för att säkerställa ”att mål prövas inom en rimlig tidsfrist” (artikel 14 i ändringen – tidigare 
artikel 11.3–11.4 i övergångsbestämmelserna), varvid denna möjlighet väcker allvarliga juridiska bekymmer för 
möjligheten till politisk påverkan på domstolarnas arbete.

– Förlängd begränsning av domstolens översyn över budget- och finanslagar på obegränsad tid (artikel 17.1 i 
förslaget).

1 Domstolens vedertagna rättspraxis har visserligen varit att bara granska grundlagsändringar på processuell 
grund, men denna praxis har snarare berott på domstolens återhållsamhet än på något förbud i grundlagen.

2 László Sólyom, ”Maktdelningen i Ungern har avskaffats”, publicerad i Népszabadság 11 mars 2013. 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege. László Sólyom var den ungerska 
författningsdomstolens första ordförande (1990-98) och republikens president (2005-10).

3 Se exempelvis beslutet i den tyska författningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht), BVerfGE 5, 85 av den
17 augusti 1956.
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grundlagsändringar utan är begränsad av det ramverk som syftar till att bevara den 
demokratiska substansen, rättsstaten (särskilt beträffande maktdelningsdoktrinen) och de 
grundläggande rättigheterna.
Enligt den andra bestämmelsen i den fjärde grundlagsändringen som rör domstolen ska de av 
författningsdomstolens domar som avkunnades innan grundlagen trädde i kraft undanröjas. 
Bestämmelsen gäller dock ”utan att det påverkar de rättsliga verkningarna av dessa domar”1

(artikel 19.2 i ändringen). Med andra ord raderar den fjärde grundlagsändringen ut 20 års 
författningsrättsskipning som innehåller ”grundlagskrav på kommande lagstiftning, 
principfördrag, tolkningar och klargöranden av begrepp - med andra ord ett helt system som 
vilar på en grundval av principer”2, inbegripet eventuell rättspraxis som avser tillämpning av 
EU-lagstiftningen. I detta sammanhang bör man komma ihåg att många grundlagsprinciper i 
ungersk lag helt baseras på domstolens rättspraxis. Förutom skyldigheterna enligt 
internationell lag är till exempel beslut nr 23/1990 från författningsdomstolen den inhemska 
rättsgrunden till att det inte finns något dödsstraff. I detta avseende hänvisade den nuvarande 
ungerska regeringen själv till denna rättspraxis när den fick kritik för att den nya grundlagen 
inte innehöll någon uttrycklig bestämmelse om förbud mot dödsstraff3. Den fjärde 
grundlagsändringen och detta beslut motsäger därför helt uppenbart varandra. Dessutom 
medför ändringen ett ytterligare resultat som kan se ut som en paradox. Enligt artikel R(3) i 
grundlagen ska dess bestämmelser ”tolkas i enlighet med [...] resultaten av vår historiska 
författning”. Enligt den fjärde grundlagsändringen kan en lag eller en dom från exempelvis 
1800-talet eller tidigare betraktas som ”resultat” av den historiska författningen när det gäller 
att tolka grundlagen autentiskt, samtidigt som de två senaste årtiondenas konstitutionella 
rättspraxis, som antagits i ett demokratiskt system med respekt för grundläggande rättigheter, 
raderas bort från rättssystemet. I detta sammanhang har olika kommentatorer framhållit att 
den ungerska regeringens hänvisningar till och jämförelser med liknande inslag i andra 
nationella system är vanskliga om de rycks ut ur sina sammanhang. Ett konstitutionellt 
rättsligt instrument eller rättssystem fungerar oftast bättre och mer sammanhängande om det 
är resultatet av rättslig utveckling och tradition (inbegripet offentlig debatt och eventuella 
korrigeringar genom domstolar) än om det införs snabbt ”över en natt”.
Slutligen inskränker den fjärde grundlagsändringen ett antal grundläggande rättigheter trots 
att författningsdomstolen tidigare har förklarat att sådana inskränkningar strider mot 
grundlagen:

– Yttrandefriheten får inte utövas så att den kränker värdigheten hos den ungerska nationen 
(och hos andra grupper, till exempel etniska, rasmässiga eller religiösa minoriteter), redan 
förklarad grundlagsstridig genom besluten 30/19924 och 18/20045 (artikel 5.2 i ändringen) på 

                                               
1 Dvs. annullerade lagar träder inte i kraft igen som en följd av ändringen.

2 Sólyom, ibidem.
3 Se den ungerska regeringens kommentarer till det andra arbetsdokumentet från utskottet för medborgerliga fri-
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om grundläggande principer och grundläggande rättigheter 
(DT/906320) av den 6 september 2012.

4 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf

5 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf
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grund av att begreppet ”den ungerska nationen” inte är tillräckligt juridiskt tydligt och väcker 
frågor om dess förenlighet med artikel 10 i den europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna. I detta sammanhang bör Europadomstolens nuvarande rättspraxis 
framhållas i fråga om ett liknande begrepp som används i turkisk lagstiftning (”turkiskhet” 
eller ”turkiska nationen”), vilket enligt Europadomstolen var ”för brett och vagt, varför 
bestämmelsen utgör ett ständigt hot mot utövandet av rätten till yttrandefrihet. Med andra ord 
gör bestämmelsens lydelse det omöjligt för individer att anpassa sitt uppträdande eller förutse 
konsekvenserna av sina handlingar”. (Se dom av den 25 oktober 2011 i mål 27520, Altug 
Taner Akçam mot Turkiet. Se även dom av den 14 september 2010 i målen 2668/07, 6102/08, 
30079/08, 7072/09 och 7124/09, Dink mot Turkiet).

– Genom beslut av parlamentet kan för ekonomiskt stöd till högre utbildning krav ställas på 
anställning under en viss tid eller att ha drivit företag under en viss tid enligt bestämmelser i 
ungersk lag (artikel 7 i ändringen), vilket författningsdomstolen i sitt beslut 32/20121 redan av 
formella skäl har förklarat grundlagsstridigt.
– Genom ett parlamentsbeslut eller en lokal stadga kan förbud utfärdas mot att varaktigt vistas 
på allmän plats, för att skydda allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa och kulturella 
värden (artikel 8 i ändringen). Sådana bestämmelser har redan förklarats grundlagsstridiga 
genom beslut 38/20122, och de väcker allvarliga juridiska frågor om kriminalisering av en 
persons status i stället för personens handlingar.
I ändringen finns också en bestämmelse om att ”familjeband ska baseras på äktenskap och på 
förhållandet mellan föräldrar och barn” (artikel 1 i ändringen). Denna definition, som tidigare 
ingick i artikel 7 i lag CCXI/2011 om skydd för familjer, annullerades av domstolen genom 
dess beslut 43/2012.
Införandet av regler som tidigare förklarats grundlagsstridiga är en ytterligare bekräftelse på 
att den fjärde grundlagsändringen inte bara är ett tekniskt tillägg till grundlagen3, som de 
ungerska myndigheterna hävdar, ”utan ett införande i smyg av en ny författning med annan 
identitet”4.

5. Slutsatser 
Föredraganden vill tacka alla utskottets ledamöter och särskilt representanterna för de 
politiska grupper som har deltagit vid utarbetandet av de tidigare arbetsdokumenten. Trots 
att den behandlade frågan är känslig kunde en konstruktiv arbetsatmosfär utvecklas tack 
vare deras mycket goda samarbetsanda.

                                               
1 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument

2 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument

3 Skrivelse från Tibor Navracsics, vice premiärminister i Ungern, till Europarådets generalsekreterare av den 
7 mars 2013, och skrivelse från János Martonyi, utrikesminister i Ungern, till utrikesministrarna i EU:s 
medlemsstater av den 8 mars 2013.

4 László Sólyom, ”Maktdelningen i Ungern har avskaffats”, publicerad i Népszabadság 11 mars 2013. 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege
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Föredraganden vill betona att det pågående förfarandet handlar om Ungern, men inte bara 
om Ungern. Det handlar om Europa och dess demokratiska återuppbyggnad och utveckling 
efter sammanbrottet för 1900-talets totalitära system. Det handlar om den europeiska 
familjen, dess gemensamma värden och normer, dess förmåga att inkludera och att skapa 
dialog. Det handlar om behovet av att genomföra de fördrag som alla medlemsstater 
frivilligt har ingått. Det handlar om den ömsesidiga hjälp och den ömsesidiga tillit som EU, 
dess medborgare och medlemsstater måste ha om fördragen ska bli mer än ord på ett papper 
och kunna utgöra grunden för ett verkligt rättvist och öppet Europa där grundläggande 
rättigheter respekteras. Det handlar om ett EU som inte bara är en ”union av demokratier”, 
utan en ”demokratisk union” baserad på respekten för mänskliga rättigheter, rättsstaten och 
pluralistiska samhällen.
Det förslag till betänkande som föredraganden kommer att lägga fram för granskning har till 
syfte att bilda en ram för en sådan dialog, som ett bidrag till respekten för rättstaten och de 
grundläggande rättigheterna sådana de framställs i artikel 2 i EU-fördraget. Vederbörlig 
hänsyn har tagits till den senaste utvecklingen och till den analys som väntas från 
kommissionen och från Europarådet. Som ett nästa steg i denna öppna process föreslår 
föredraganden att den ungerska regeringen ges möjlighet att framföra sina synpunkter och 
kommentarer till förslaget till betänkande.

Europas historia har inte varit fullkomlig. I många fall har den varit tragisk. Alltför ofta har 
folken i Europa övergetts och utsatts för orättvis och rättsstridig behandling. Under arbetets 
gång har utskottet för mänskliga fri- och rättigheter ofta fått höra att Europa tidigare inte har 
inskridit mot allvarliga orättvisor och brott mot mänskliga rättigheter. Detta är sant. EU är 
historiskt grundat på en historisk medvetenhet om just detta faktum, vilket har sporrat 
medlemsstaterna att bygga upp den rättsliga bas som behövs för att åstadkomma en 
förbättring.
Man har också framhållit att det nu eller i framtiden kan finnas risk för ”dubbelmoral” om 
EU:s institutioner bara koncentrerar sig på en viss medlemsstat där de grundläggande 
rättigheterna är i fara och inte uppmärksammar liknande problem i andra medlemsstater. 
Samma sak skulle naturligtvis hända om EU väljer att förhålla sig passivt och ignorera sina 
skyldigheter enligt fördragen. Men frågan är allvarlig, och EU måste rusta sig för att 
uppfylla sina fördragsenliga åtaganden i fråga om demokrati, grundläggande rättigheter och 
rättsstaten och samtidigt se till att dess medborgare inte behandlas orättvist och att ingen 
dubbelmoral får råda mellan dess medlemsstater. Föredraganden har med stöd av hela 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter lagt ned stor möda på att undvika sådana 
risker i arbetsdokumenten, och det kommande betänkandet innehåller några 
rekommendationer till EU:s institutioner om hur dessa frågor bör behandlas i framtiden.

Det europeiska löfte som ligger i det senaste århundradets demokratiska revolutioner, och 
särskilt i andan hos omvälvningarna 1989, är att varje medlemsstats öde är något som angår 
alla, att de grundläggande rättigheterna för varje EU-medborgare är något som angår alla 
EU-medborgare och att respekten för varje människas rättigheter är grunden för unionen 
bland oss alla. ”Förenade i mångfalden” har ju varit EU:s motto sedan 2000. Mottot innebär 
att maktbalans, maktfördelning och rättsstatens principer ska gälla överallt, på EU-nivå men 
även lokalt. Enighet och mångfald är två sidor av samma mynt. Det är också de principer 
som EU och dess medlemsstater har gett uttryck för i fördragen, med deras ändringar enligt 
Lissabonfördraget som har varit i kraft sedan december 2009. De berör i synnerhet men inte 
enbart artiklarna om EU:s värden (artikel 2 i EU-fördraget). Syftet är också att införa 
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skyldigheten att aktivt främja unionens värden (artikel 3 i EU-fördraget), principen om alla 
medlemsstaters likhet inför fördragen, respekt för medlemsstaternas nationella identiteter 
och principen om lojalt samarbete mellan medlemsstaterna och unionen (artikel 4 i 
EU-fördraget), unionens befogenheter (artikel 5 i EU-fördraget), bestämmelserna i stadgan 
om de grundläggande rättigheterna (artikel 6 i EU-fördraget) och de åtgärder som ska vidtas 
om det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter unionens värden 
(artikel 7 i EU-fördraget).
I tider av djup ekonomisk och social kris faller man lätt för frestelsen att bortse från 
institutionella problem, till exempel hur effektiv maktfördelningen är i en medlemsstat. 
Ekonomisk politik, finanspolitik och socialpolitik är inte den enda nyckeln till 
medborgarnas välfärd. Institutionernas trovärdighet och kraftfullhet spelar också en 
avgörande roll, även om det vid första anblicken inte förefaller så. 

Enligt principen om lojalt samarbete ska unionen och medlemsstaterna respektera och bistå 
varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen. (...) Medlemsstaterna ska 
hjälpa unionen att fullgöra sina uppgifter, och de ska avstå från varje åtgärd som kan 
äventyra fullgörandet av unionens mål. 

Artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen.
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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 ―
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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.

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

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

                                               
1 State of play on 28 October 2012. Source: homepage of the Hungarian Parliament (http://www.mkogy.hu/fotitkar/sarkalatos/benyujtott.htm).
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religion, and the status of  
churches

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4743

12. T/4745 On the Public Prosecution 
Service

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

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
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Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

13. T/4746 On the legal status and 
career of the Chief Public 
Prosecutor, public 
prosecutors and other 
employees of the public 
prosecution

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

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

14. T/4864 On local governments Act CLXXXIX of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11161.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 5, 2011
Enacted on December 28, 2011
Note: proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency: November 5
Urgency accepted: November 7
Proposal for amendment before final vote on 16 and 19 
December

15. T/4988 On the coat of arms and 
national flag as well as the 
state decorations of 
Hungary

Act CCII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by as an individual members' bill (4 members of 
Christian Democratic People's Party) on November 18, 
2011
Enacted on December 30, 2011
Note: Proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011 was adopted by eligible number of 
signatures
Proposal for amendment before final vote: December 27, 
2012

16. T/4995 On the remuneration of 
members of Parliament

Tabled as an individual members' bill on November 18, 
2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal.
Permission for withdrawal: May 7, 2012

17. T/4997 On the rights of national 
minorities

Act CLXXIX of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
11286

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

18. T/5130 On the economic stability of 
Hungary

Act CXCIV of 2011 on the economic 
stability of Hungary

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on December 4, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote on 21, 22, 23 
December 2011

19. T/7669 On the modification of the 
Act CXCIV of 2011 on the 
economic stability of 
Hungary

Act CXLI of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/14466 Tabled by the Government (Minister of National 
Economy): June 15, 2012
Enacted: October 9, 2012
Proposal for amendment before final vote: September 20, 
2012

20. T/5161 On the national assets Act CXCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by Government (Minister of National 
Development):
December 6, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote: 21, 22, 23 
December, 2011

21. T/5248 On the National Bank of 
Hungary

Act CCVIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by Government (Minister of National Economy):
December 13, 2011
Enacted: December 31, 2011
Way of debate: urgency
Note:
Proposal for placing it on the agenda of extraordinary
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session between December 28-30 by eligible number of 
signatures
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011
Proposal for urgency: December 13, 2011
December 16: urgency accepted

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Act CLXVI of 2011
Provisions of two-thirds:

www.magyarkozlony.hu/pdf/
11166

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
13386

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

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

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

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

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

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

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

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

www.kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/14646

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
14846

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

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

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
12506

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

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

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

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15507

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

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

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

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

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


