
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
2.K.32.746/2015/5.

Alkotmánybíróság
Budapest
Pf. 773.
1535

Hivatkozási szám:

III/2983-2/2015.

t\ l . --'-~f\N~i~~-'-:;':-'1G /
-- - • .e •• - ••••••• ; •• ----- •••• --- •• .- ---I

Uuyszn~_ J!iJ-- ~iL~~_~L~) I
I

_G~._' .~ -0__ '
'.1r"'I~I.I-I.
,. cn ""_C . ..-. (1........... db l_..._ _x:----.-.~l-.....__

A elnök által képviselt (a továbbiakban:
felperes) a jogtanácsos által képviselt Emberi Erőforrások Minisztere (a
továbbiakban alperes) ellen egyház ügyben hozott közigazgatási határozat (3770-1/20 14/EKEF)
bírósági felülvizsgálata iránti indított perében az Alkotmánybíróság III/2983 -2/2015. számú végzése
(a továbbiakban: végzés) alapján a 2015. szeptember 22. napján kelt 2.K.32.746/2015/2-II. számú
kezdeményezést (a továbbiakban: indítvány) az ügy bírájaként az alábbiakkal egészítem ki, illetve
pontosítom:

A végzés 1. pontj ához:

A közigazgatási per tárgyát képező 3770-1/2014/EKEF számú közigazgatási határozat a felperes
bevett egyházként történő elismerési kezdeményezését nem az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 14.9 c) pont cb) pontjára
hivatkozva utasítottad, ezért e ~ogszabályhelyet, valamint a szorosan kapcsolódó Ehtv. ,-14/A.S (2)-
(3) bekezdései t, és az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és
működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII.29.) Korm. rendelet 1.9 c) pontját, 3.9 (1)
bekezdés ac) alpontját a perbíróságnak közvetlenül nem kell alkalmaznia. E jogszabályhelyek a
felperes elismerési kezdeményezésének, mint a hatósági ügy tárgyának teljes körű érdemi vizsgálata
során alkalmazandók.

A végzés 2. pontj ához:

Az indítványban megjelölt jogszabályhelyek alkalmazás ának kizárását a bíróság a továbbiakban az
Alaptörvény Q cikkének (2) bekezdésével való ütközésre hivatkozással nem, csak - az Alaptörvény
Q cikke védelmének érdekében [23/2015. (VII.7.) AB határozat 53. pont] - az emberi jogok és az
alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 9. és 14.
cikkeibe, mint nemzetközi szerződésbe ütközés okán kezdeményezi az Abtv. 25.S (1) bekezdésének
második fordulata alapján, figyelemmel a 23/2015. (VII.7.) AB határozat 36-37. pontj aira.

Az indítványnak azt a részét, amely szerint az Alkotmánybíróság 23/2015. (VII.7.) AB
határozatában az alkalmazásában kizárni indítványozott jogszabályhelyeknek az Alaptörvény Q
cikkének (2) bekezdésével való ellentét állapította meg, nem tartom fenn.

Budapest, 2015. november 11.

dr. Huber Gábor s.k.
bíró
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