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alkotmányjogi panasz eljárás megszüntetéséről

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta 
a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 
2.  §-ának „eb” szövegrésze, 19. § (3) bekezdése, 21. § (3) és (5) bekezdé-
se, 45/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja alaptörvény-ellenességének meg-
állapítására és megsemmisítésére, továbbá a már hatályon kívül helyezett 
64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése, és 5. § (2) bekezdés 
a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására, valamint a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.30.275/2014/15. számú ítélete 
alaptörvény- ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló 
alkotmányjogi panasz tárgyában az eljárást megszünteti.

Indokolás

[1] Az indítványozó tenyésztő egyesület – jogi képviselője útján – az Alkotmány-
bíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (1) be-
kezdése és 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmány-
bírósághoz, amelyben kérte a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
12.K.30.275/2014/15. számú jogerős ítélete alaptörvény-ellenességének meg-
állapítását és megsemmisítését, valamint az ítélet alap jául szolgáló egyes jogi 
rendelkezések, nevezetesen az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIv. törvény 
2. §-ának „eb” szövegrésze, 19. § (3) bekezdése, 21. § (3) és (5) bekezdése, 
45/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását 
és megsemmisítését, továbbá a már hatályon kívül helyezett 64/1998. (XII. 31.) 
FvM rendelet 4. § (1) bekezdése, és 5. § (2) bekezdés a) pontja alaptörvény-
ellenességének megállapítását, mivel azok véleménye szerint ellentétesek 
az Alaptörvény B) cikkével, I. cikkével, vIII. cikk (2) bekezdésével, továbbá 
XXvIII. cikk (1) és (7) bekezdésével. 

[2] A panaszos mint az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló per felperese 
az alkotmányjogi panasszal párhuzamosan felülvizsgálati kérelmet is benyúj-
tott a Kúriához. A Kúria 2015. március 8-án a felülvizsgálati kérelem alapján, 
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a Kfv.II.38.111/2014/14. számú ítéletével a Fővárosi Közigazgatási és Munka-
ügyi Bíróság 12.K.30.275/2014/15. számú ítéletét, valamint a per alperesének, 
a Nemzeti élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatalnak a 02.5/1503-3/2013. számú 
határozatát hatályon kívül helyezte, és az alperest új eljárás lefolytatására kö-
telezte. 

[3] Az Abtv. 59. §-a értelmében az Alkotmánybíróság kivételesen, nyilvánvalóan 
okafogyottá vált ügyek esetében a folyamatban levő eljárást megszüntetheti. 
Az Ügyrend 63. § (2) bekezdés d) pontja alapján az indítvány okafogyottá válik, 
ha „rendkívüli jogorvoslat folytán a bíróság a megtámadott bírói döntést hatá-
lyon kívül helyezte”. 

[4] Mindezek alapján az Alkotmánybíróság – figyelemmel az Abtv. 59. §-ára – 
az  Ügyrend 63. § (2) bekezdés d) pontja alapján az alkotmányjogi panasz 
tárgyában az eljárást megszüntette.
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