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Módosító javaslat

T/3719/ . . .
Dr. Szili Katalin asszonyna k

az Országgyű lés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!
A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyvről

szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról benyújtott T/3719. számú törvényjavaslathoz a következő
módosító

	

javaslato t

terjesztem elő :

A Javaslat 1 .§-ában a Polgári Törvénykönyvrő l szóló 195 . évi IV. törvény új, 76/A.§-ának (3)
bekezdését a következők szerint javasolom módosítani:

(3) E § alkalmazásában a [A] 84. § (1) bekezdése szerín
ügyész, az egyházak a kisebbségi önkormányzatok, továb
ellátó társadalmi szervezet vagy alapítvány, valamint
közhasznú társadalmi szervezet vagy alapítvány [is] jo
állampolgári jogok védelme . A 84 . § (1) bekezdés e) pontj
csak a sértett közösség érdekében és az e célra l :
kiemelkedően közhasznú alapítvány javára érvényesíthetik

INDOKOLÁS

A törvényjavaslat nem teremt egyértelmű helyzetet a•ban a kérdésben, hogy a jogsértő
megnyilvánulással szemben bárki vagy csak az érintett társadalmi csoporthoz tartozó személy
indíthat keresetet? Amennyiben ez utóbbi helyzet áll fenn, úgy az érintett személynek igazolni a
kellene, hogy az adott — megsértett — társadalmi csoporthoz tartozik, az adott társadalmi
csoporthoz tartozása alapján érzi sérelmesnek a jogsértőnek tartott megnyilván»lást . Ennek
igazolása súlyosan méltánytalan helyzetet teremthet a bírósági eljárásban, esetleg vissza is tartja a z
egyéneket attól, hogy keresetindítási jogukkal éljenek . Az MDF részéről jobb megoldásnak
tartanánk, ha kizárólag az adott társadalmi csoport érdekképviseletét ellátó, illet őleg jogvédő
szervezeteknek lenne ilyen keresetindítási joga — ezzel egyúttal kiszűrhető lenne az alaptalanul
előterjesztett kérelmek nagy száma is . Fontosnak tartanánk, ha a tervezettel szemben a z
ügyészségnek, az egyházaknak, és pL a kisebbségi önkormányzatoknak is lenne ilyen közérdek ű
keresetindítási joga .

igények érvényesítésére kizárólag az
á a sértett közösség érdekképviseleté t

a közhasznú vagy kiemelkedően
osult, amelynek célja az emberi és
szerinti igényt az említett szervezetek
rehozott valamely közhasznú vag y

Budapest, 2007 . szeptember 24 .

Dávid Ibolya
MDF
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