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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekröl szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40. § (I) bekezdése alapján a
polgári perrendtartásról szóló T/10537. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő , melynek megtárgyalására az Igazságügyi bizottságot kérem :

A törvényjavaslat 583 . § (2) bekezdése a következ őképpen módosul :

á(2) Társult per csak fogyasztói szerződésbő l eredő követelés érvényesítése céljából vagy a XXXIX. Fejezet
szerinti munkaügyi perben, valamint anemzetivagyonnal való rendelkezéssel, illetve az életet, a test i
épséget vagy a természeti elemeket sért ő vagy veszélyeztetö eselekményekkel, vagy mulasztásokka l
kapcsolatbanindítható,"

INDOKOLÁS

Az LMP üdvözli a kollektív igényérvényesítés szabályainak bővülését, azonban kevesli azokat .
Sólyom László már 1980-ban konstatálta a Kürnyezetvédelem és polgári jog című munkájában a polgári jo g
(és perjog) alárendelt helyét a környezetvédelem terén . A helyzet nem sokat változott, a környezetvédele m
azóta is elsősorban igazgatási feladat a közmegegyezés szerint, és a polgári jog és a bíróságok
környezetvédelmi tevékenysége marginális . A károsultak magatartása és az ítélkezés maga is konzerválja a
kialakult helyzetet . A környezetvédelem polgári jogunkban két jogintézményre (a kárfelel ősségre és a
szomszédjogokra) és néhány ügycsoportra korlátozódik, a perlési kedv lanyha, általában olyan egyszer ű
esetek kerülnek csak a bíróságok elé, amelyek ha egyáltalán felvetik, nem élezik ki a polgári jog speciáli s
alkalmazkodási problémáit . A polgári jog hatásfoka azért is alacsony, mert nem várnak többet t ő le.
Ha viszont a társult perlés nem csak a munkaügyi, illetve fogyasztói jogviták számára lenne nyitva, hanem
pl . környezeti ügyekben is a birtokvédelem eszköze lenne, az alapvet ően járulhatna hozzá a
környezetvédelem polgári jogi eszköztárának er ősítéséhez . Könnyebb lenne az egyéni kár bizonyítása, és
csökkenne az az egyenlőtlenség, amely a szennyező és az egyes károsultak viszonyában eleve gátlóan hat
Szintén a kollektív igényérvényesítés lehetőségének bővítését indokolja a nemzeti vagyonnal való
rendelkezéssel (például a földprivatizációval vagy az államot megillet ő kizárólagos gazdaság i
tevékenységek végzésére vonatkozó jog gyakorlásának átengedésével) összefiíggő tömeges jogsérelmek
hatékonyabb orvoslásának szükségessége .

Budapest, 2016 . szeptember 15 .

Sallai R. Benedek
LMP
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