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Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján A Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló T/3719 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslato t
terjesztjük elő .

A törvényjavaslat 1 . §-ában a Ptk . 76/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

»1 • §

A Polgári Törvénykönyvrő l szóló 1959 . évi IV. törvény a következő új 76/A. §-sal egészül ki :

„76/A. § (1) A személyhez fűződő jog sérelmét jelenti különösen az a sértő megnyilvánulás ,
amely faji hovatartozásra, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozásra, vallási vag y
világnézeti meggyőződésre, szexuális irányultságra, nemi identitásra vagy a személyiség má s
lényegi vonására irányul, és személyek e vonással rendelkező, a társadalmon belül
kisebbségben lévő körére vonatkozik .

(2) A jogsértő nem hivatkozhat arra, hogy sérelmezett magatartása nem közvetlenül é s
felismerhetően az (1) bekezdés szerinti sérelem alapján igényt érvényesít ő fél vagy felek ellen
irányult .

(3) A 84. § (1) bekezdése szerinti igények érvényesítésére az a közhasznú vagy kiemelked ően
közhasznú társadalmi szervezet vagy alapítvány is jogosult, amelynek célja az emberi é s
állampolgári jogok védelme . A 84. § (1) bekezdés e) pontja szerinti igényt az említett
szervezetek csak a sértett közösség érdekében és az e célra létrehozott valamely közhasznú
vagy kiemelkedően közhasznú alapítvány javára érvényesíthetik .

4 Az 1 - 3 bekezdésben me atározott i ek érvén esítése iránt a sértést követő 90en o
napon belül indítható kereset . E határidő jogvesztő.”
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INDOKOLÁS :

A törvényjavaslat az anyagi jogosultakénál szélesebb kör, ténylegesen jogsérelmet ne m
szenvedett jogi személyek számára is perindítási lehet őséget teremt. Nem hagyható figyelmen
kívül az sem, hogy a jogsértő megnyilvánulások jellemzően nagy társadalmi visszhangot
váltanak ki, valamint ugyanazon jogsértés tekintetében több különböző személy is pert
indíthat. Célszerű ezért, hogy az e szakasz alapján érvényesíthető igényeket a jogsértést
követővel szemben viszonylag rövid időn belül érvényesítsék. Ezen módosítás egyrészt
megakadályozza, hogy a jogsértő cselekmény akár az általános elévülési idő (öt év) végének
közeledtével, több évvel a jogsértés után újból napirendre kerüljön, és újból felzaklassa a
közvéleményt. Másrészt, tekintettel a keresetindításra jogosult természetes és jogi személye k
széles körére, aránytalan leterhelést jelentene a bíróságok számára az ugyanazon jogsértés
miatt akár több éves eltéréssel meginduló, esetleg több tíz, vagy több száz ügy, íg y
értelemszerűen egymástól elkülönült tárgyalása . A bíróságok ilyen módon való terhelésének
lehetőségét tehát sem a közérdek, sem pedig jogos magánérdek nem indokolja . E
törvénymódosítás azonban lehet őséget biztosít arra, hogy a Polgári perrendtartás egyesítésr e
vonatkozó rendelkezéseit ne csak elméletileg, hanem gyakorlatban is alkalmazni lehessen .

Budapest, 2007 . október 9 .
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