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Abstract:  

The aim of this article is to guide and introduce all of the readers to the development of split 

trial in the Hungarian civil procedure. To begin with the Act I. of 1911. – written by Sándor 

Plósz, where split trial was named for the very first time –, through Act III. of 1952. with its 

uniform civil procedure, to the legal regulations of nowadays and the comeback of divided 

civil procedure – in consideration of international antecedents. 

 

 

1. Bevezetés 

 

2018. január 1-jével a magyar polgári perjog jelentős mérföldkőhöz érkezett – hiszen hatályba 

lépett a 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp.), a polgári 

perek szabályozási környezete teljes mértékben megújult. Az új törvény újításai között 

találhatjuk az osztott perszerkezetet is, amely teljes mértékben átalakítja az eddig szokásos 

bírósági, tárgyalási rendszert. 

 A jogalkotó arra igyekezett rávezetni mind a feleket, mind pedig a bíróságokat, hogy a 

perkoncentráció elvének érvényre juttatása jegyében a tárgyalás „kétfázisúvá” tételével 

lehetőséget teremtsen többek között az eljárás ésszerű időn belüli befejezésére – kiküszöbölve 

ezzel perjogunk egyik legfőbb problematikus tényezőjét. A Kormány által elfogadott 

Koncepció
1

 mindezzel kapcsolatosan így fogalmaz: „...a bíróságokra érkező több, mint 

200 000 peres ügy és csaknem 1 000 000 nemperes ügy lefolytatása során – alap vagy 

háttérjogszabályként – a polgári perrendtartásról szóló törvény kerül alkalmazásra, ezek 

hatékony és időszerű lefolytatásához elengedhetetlen egy új törvény megalkotása...
2
“. 

 Az osztott perszerkezet az 1952. évi III. törvényhez (a továbbiakban: 1952-es Pp.), 

illetve ezen jogszabály egységes pert preferáló passzusaihoz képest jelentős előrelépést jelent, 

viszont nem ismeretlen, előzmények nélküli jogintézményről van szó. Ugyanis a Plósz Sándor 

nevéhez fűződő 1911. évi I. törvénycikk (a továbbiakban: Plósz-féle Pp.) vezette be első 

                                                             
 IV. évfolyamos joghallgató, intézeti demonstrátor, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európai és 
Nemzetközi Jogi Intézet 
1 A Kormány 2015. január 14. napján elfogadott Koncepciója az új polgári perrendtartásról (a továbbiakban: 

Koncepció) 
2 Koncepció 2. o. 
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alkalommal az osztott perszerkezetet, mint az akkori polgári per jelentős újítását. Ugyanezen 

jogszabály helyezte el a differenciált peres eljárás gyökereit is, ezáltal megteremtette a 

jogintézmény alapjait. Hatályos perrendtartásunk ezen passzusokhoz visszanyúlva rendeli 

ismételten bevezetni az osztott perszerkezetet, a tárgyalás szétválasztását perfelvételi és 

érdemi tárgyalási szakra, viszont a Plósz-féle Pp.-vel ellentétben már teljesen eltérő módon 

szabályozva, illetve a nemzetközi eredményeket, valamint az időközben bekövetkezett 

társadalmi, gazdasági és jogi fejlődést is figyelembe véve. 

 Tanulmányom elkészítésekor arra helyeztem a hangsúlyt, hogy a magyar polgári peres 

eljárás történeti előzményeit, fejlődését alapul véve bemutassam az osztott perszerkezet 

kialakulását és helyét a hatályos magyar perjogban – betekintést engedve többek között a 

hasonló sémát alkalmazó Németország, Svájc, illetve Románia perrendtartásába is, illetve 

ezen országok törvényeinek magyar polgári eljárásra gyakorolt hatásaira. 

 

 

2. A kezdetek: osztott perszerkezet a Plósz-féle Pp.-ben 

 

Az 1911. évi I. törvénycikk igazi klasszikus „műalkotás”, 792 paragrafusban szabályozta a 

polgári perek menetét. A szakirodalom abban egyetért, hogy e törvény nem kódex, mivel nem 

fogja át a jogterület anyagának teljességét, ettől függetlenül a per minden részletére kiterjedő 

alapos jogszabály, olyan perjogi normarendszer, amelynek néhány elve, intézménye, 

megoldása megtalálható hatályos jogunkban.
3

 A német és az osztrák polgári perjogra 

jelentősen támaszkodó Plósz-féle Pp.-ről mind Magyary Géza, mind Sárffy Andor pozitívan 

vélekedtek. Magyary szavaival élve az 1911. évi I. törvénycikk „figyelemreméltó, rendkívül 

értékes törvényhozási alkotás
4
”, Sárffy pedig „a hosszú évtizedekig tartó előkészítés nagy 

értékű gyümölcseként 
5
” jellemezte. 

 A Plósz-féle Pp. a polgári pert két szakra osztotta: a perfelvételi és az érdemleges 

tárgyalásra. A törvénycikk 191. §-a rögzítette egyértelműen, hogy a polgári eljárás két 

szakaszának elválasztása kérdésében az alperes perbebocsátkozása irányadó. A két szak 

között a választóvonal pedig az ún. perfelvételi caesura
6
, vagyis a percezúra volt.  

 A perfelvételi szakra főszabály szerint (az addigi perjogi előzményektől eltérően, hiszen 

akkortájt az írásbeliség kapott hangsúlyos szerepet az eljárásokban) a szóbeli eljárás volt 

jellemző – ennek hatására a magyarországi szabályozás kiemelkedett a korabeli kódexek 

közül.
7
 A felek – és képviselőik – a perfelvételi határnapon a peralapításról tárgyaltak, a peres 

eljárás érdemi szakaszára kizárólag a perelőfeltételek megléte esetén, vagy a pergátló 

körülmények
8
 kiküszöbölése után kerülhetett sor. Az intézményi megoldásokhoz hűen a 

felperesi keresetlevél nem perindító eljárási cselekmény volt, hanem peralapítási kérelem. A 

perfelvételi tárgyalást követte az érdemi kereset előterjesztése. Az alperes perbebocsátkozását 

követően azonban a felperes keresetét csak az alperes jóváhagyásával változtathatta meg – ha 

viszont a kereset megváltozik, és a változtatással kapcsolatban az alperes nem szólal fel és 

                                                             
3 GYEKICZKY Tamás: A polgári perjog általános tanai; In: Polgári perjog – Általános rész (szerk.: Wopera 
Zsuzsa) CompLex Kiadó, Budapest, 2008. 51. o. 
4  MAGYARY Géza: Magyar polgári perjog. Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, 

Budapest, 1913.  29. o. 
5
 SÁRFFY Andor: Magyar polgári perjog. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1946. 24. o. 

6 WOPERA Zsuzsa: A polgári eljárásjog alapfogalmai. In: Polgári eljárásjog I. (szerk.: Nagy Adrienn – Wopera 

Zsuzsa), Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2017. 31. o. 
7 SZÉKELY János: Perintézmények metamorfózisa – A magyarországi és romániai polgári perjog intézményeinek 

fejlődési sajátosságai a XX. század negyedik évtizedétől napjainkig; PhD értekezés, Debrecen 2017. 33. o. 
8 Plósz-féle Pp. 180. § 
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elkezdődik a tárgyalás, innentől kezdve nem léphet fel ezzel szemben.
9
 Ehhez kapcsolódik a 

kereseti jogalap is, amit a felperes egyoldalúan szintén nem változtathatott meg, a kereseti 

jogban bekövetkezett változás új keresetnek számított.
10

  

 A perek elhúzódásának egyik fő okát – a pertárggyal kapcsolatot nem mutató 

követelések vagy bizonyítékok felvetődését – a perkoncentráció erősítésével kezelte a 

törvény, lehetőséget nyújtva a bírónak, hogy csak a per tárgyával összefüggésben álló 

bizonyításfelvételi indítványokat vegye figyelembe. A bizonyítékok szolgáltatása terén 

meghonosított tárgyalási elv
11

 a bizonyítási kötelezettséget az állítást tevő félre telepítette, de 

nyitva hagyta a lehetőséget a bíró számára – indokolt esetben – e kötelezettség megfordítására 

is.
12

 

 A perfelvételi szakot követően az érdemleges tárgyalás előkészítése zajlott. A felperes 

köteles volt ténybeli állításait, bizonyítékait írásban közölni, és mindezt a bíróság, illetve az 

alperes, vagy jogi képviselője rendelkezésére bocsátani.
13

 Az érdemleges tárgyalást a 

nyilvánosság, közvetlenség és a szóbeliség jellemezte, a konkrét tárgyalás levezetése, és a 

rend betartatása az elnök feladatkörébe tartozott. Noha az egész eljárásban az osztott 

perszerkezet egy-két elemét véljük felfedezni, a tárgyalás mégis egységes volt: a peres felek 

bizonyítékaikat, tényállításaikat a tárgyalás bármely szakaszában, annak berekesztéséig 

előadhatták.
14

 

 Összegezve elmondhatjuk, hogy az osztott perszerkezet Plósz-féle Pp. általi bevezetése, 

illetve az ezzel szorosan összefüggésben lévő passzusok egyedülállónak bizonyultak a XX. 

század első felének Európájában. Az 1911. évi magyar polgári perrendtartás kétség kívül 

korának egyik legjobban sikerült és legmodernebb eljárásjogi törvénye volt. Ugyanakkor 

szemmel látható, hogy a jogintézményre vonatkozó szabályozás nem volt részletesen 

kidolgozva, némely rendelkezések ellentétesek egymásnak. Ezen homályos, nem egyértelmű 

szabályok meglétét azzal lehet magyarázni, hogy a jogalkotó ideiglenes jellegűnek tervezte a 

törvénycikket – ennek viszont abszolút ellentmond, hogy a jogszabály több, mint negyven 

évig volt hatályban. 

 

 

3. Az egységes perszerkezet meghonosodása az 1952. évi III. törvényben 

 

Az 1911. évi törvényt az 1952-es Pp.-ként emlegetett polgári perrendtartás váltotta fel, amely 

eredeti formájában az 1923. évi szovjet-orosz polgári eljárásjogi törvénykönyvet tekintette 

mintának.
15

 Annak ellenére, hogy az 1952. évi polgári perrendtartás valamilyen szinten épített 

a Plósz-féle Pp. eredményeire, mégis lényeges eltéréseket fedezhetünk fel benne. A 

kodifikáció során a régi jogszabályt jelentősen lerövidítették, kihagytak belőle „több, a népi 

demokratikus körülmények között nem alkalmazható vagy felesleges jogintézményt, és elég 

sok formális jellegű részletszabályt, ugyanakkor szervesen beépítették a rendszerbe a 

szocialista polgári perjog alapvető elveit".
16

 Hatályba lépését követően a törvény számos 

módosítást élt meg, több novella is hozzájárult ahhoz, hogy a szovjet mintára készült 

                                                             
9 Plósz-féle Pp. 188. § 
10 GYEKICZKY Tamás i.m. 51. o. 
11 BÓNIS György – DEGRÉ Alajos – VARGA Endre: A magyar bírósági szervezet és perjog története. Zala Megyei 

Bíróság és a Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete, Zalaegerszeg, 1996. 211. o. 
12 SZÉKELY János i.m. 33. o. 
13 Plósz-féle Pp. 194. § 
14 Az 1911. évi I. törvénycikk indokolása 
15 KENGYEL Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Osiris Kiadó, Budapest, 2014. 61-62. o. 
16 NÉMETH János: A polgári perjogunk fejlődése a felszabadulás óta. Magyar Jog 1985/3-4. 290. o. 
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törvénykönyv valódi magyar jelleget öltsön. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy az 1952-es 

Pp. több, mint hatvan évig határozta meg az országunk perjogára irányadó szabályokat. 

  A 2018 januárjában hatályát vesztett kódex az osztott perszerkezet tekintetében a 

Plósz-féle Pp.-hez viszonyítva egyértelműen visszalépést jelentett, hiszen az 1911-es 

törvénycikkel ellentétben nem a differenciált, hanem az egységes pert helyezte előtérbe. Az 

elsőfokú eljárás nem különült el az előző részben emlegetett perfelvételi és érdemleges 

tárgyalási szakra, a kettőt nem választotta el egymástól percezúra. Ugyanakkor mégis a 

vegyes rendszerek
17

 vonásai voltak észrevehetők rajta: elkülönült az első és a folytatólagos 

tárgyalás, mind a bíróság, mind pedig a felek kötelezettségei terén (pl. a mulasztás 

jogkövetkezményei tekintetében, de az első tárgyalás során, az érdemi tárgyalást megelőzően 

voltak eldöntendők az ellenkérelemben felhozott pergátló kifogások is).
18

  

 Mivel az 1952-es Pp. egységes perszerkezete nem tagolta az eljárást előkészítő és 

bizonyítási szakra, ez azzal járt, hogy a tárgyalás berekesztése előtt is sor kerülhetett 

keresetváltoztatásra, új bizonyítási indítvány előterjesztésére.
19

 Vagyis a felek a teljes 

elsőfokú eljárás során bármikor előadhatták, módosíthatták, kiegészíthették tény- és 

jogállításaikat, jogi érveiket, kérelmeiket, bizonyítékaikat és indítványaikat („peranyag 

csöpögtetése”).
20

 A perbeli cselekmények nem voltak meghatározott határnaphoz kötve, és az 

egységes tárgyalás későbbi határnapján végzett utólagos perbeli cselekményre nem 

vonatkozott preklúzió.
21

 A peranyagnak az eljárás folyamán széthúzódva történő kibontása 

azzal járt, hogy a bíróság szükségképpen később jutott a releváns információk birtokába, ami 

az eljárás irányítását és mederben tartását is hátráltatta, és a felek számára is megnehezítette a 

támadási, illetve védekezési eszközeik előterjesztését.
22

  Minden egyes újabb ténybeli, jogi 

elemet, jogi érvet, kérelmet, bizonyítékot és indítványt, ami menetközben felmerült, a bírónak 

el kellett helyeznie az addig rendelkezésre álló peranyagban – ez újabb kérdéseket vethetett 

fel, lezártnak vélt kérdéseket nyithatott meg vagy okafogyottá tehetett korábban megtárgyalt 

kérdéseket, bizonyítási cselekmények megismétlését vagy kiegészítését tehette szükségessé 

vagy éppen egy már lefolytatott bizonyítás vált szükségtelenné. 
23

 Bár a jogalkotó az utóbbi 

évtizedekben igyekezett a külföldi perjogi kódexekben bevált megoldásokat bevezetni
24

, de 

ezek rendszerszinten nem kezelték a perelhúzódás problémáját.
25

 

 Összegezve nyilvánvaló, hogy az 1952-es Pp. a novelláris módosítások, illetve a 

külföldön alkalmazott módszerek hatására elindult a differenciált perrend irányába, amikor az 

ügyek közt bizonyos szempontok szerint különböztetve (pl. kisértékű perek – kiemelt 

jelentőségű perek) egyes perbeli cselekményekre és az eljárás menetére különböző 

szabályokat határozott meg. Ugyanakkor ezáltal merev törvényi kereteket szabott, és sok 

                                                             
17 SZABÓ Péter – SÁNTHA Ágnes (szerk.): KISS Daisy: A polgári per titkai – Kérdések és válaszok a polgári 

perrendtartás általános részéből. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, Budapest, 2014. 539. o. 
18 NÉMETH János – KISS Daisy (szerk.): A polgári perrendtartás magyarázata. CompLex Kiadó, Budapest, 2010. 

59. o. 
19 WOPERA Zsuzsa (szerk.): A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata. Wolters 

Kluwer Kiadó, Budapest, 2017. 7. o. 
20 WOPERA Zsuzsa (szerk.): i.m. 228. o. 
21 MÓRA Mihály: A tárgyalás. In: Polgári eljárásjog II. 1959. 310. o. 
22 WOPERA Zsuzsa (szerk.): i.m. 228. o. 
23 ZSITVA Ágnes: Újjászületett elsőfokú eljárás a perkoncentráció jegyében. Advocat, 2017. évi különszám 8. o. 
24

 Lásd pl.: 1952-es Pp. 141. § (2): „A bíróság, amennyiben a tényállás megállapítása végett szükséges, a feleket 

felhívja nyilatkozataik megtételére és lefolytatja a bizonyítási eljárást. Ha ez az első tárgyaláson nem lehetséges 

vagy csak részben lehetséges, a bíróság a tárgyalás elhalasztása mellett elrendelheti a per további előkészítését.” 

Ezen a passzuson látszik leginkább, hogy az európai perjogok hatásai már érzékelhetőek voltak törvényünkön, 

azonban mindezt megpróbálták az egységes perszerkezet keretei között foganatosítani. 
25 WOPERA Zsuzsa (szerk.): i.m. 7. o. 
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esetben indokolatlanul bonyolította a szabályozást.
26

 Arról nem is beszélve, hogy a perek 

elhúzódására, illetve a kellő perkoncentráció, perhatékonyság hiányának problémájára sem 

talált megoldást. 

 

 

4. Nemzetközi kitekintés: az osztott perszerkezet egyes európai megoldásai 

 

Miközben Magyarországon a Plósz-féle Pp.-t felváltotta az 1952. évi polgári perrendtartás, az 

osztott perszerkezet tovább gondolásának lehetőségét, koncepcióját elvetette az egységes 

eljárási rendszer, Európa egyéb területein, egyes országaiban teret nyert az osztott 

perszerkezet, nem kevés hatást gyakorolva ezáltal a magyar perjogra is. Az új polgári 

perrendtartás kodifikációjának kezdetén nem lehetett figyelmen kívül hagyni ezeket a 

tényezőket, illetve az osztott perszerkezetet alkalmazó európai, és más országok bevált 

rendszereiből levonható következtetéseket. Ahhoz, hogy a hatályos szabályozás érthetőbb 

legyen, célszerű röviden áttekinteni, hogy egyes európai államokban hogyan alakult ki az 

osztott perszerkezet alkalmazása, és miként illeszkedett be a jogintézmény a szóban forgó 

perjogi rendszerekbe. 

 A Németországban érvényesülő polgári perjogi rendelkezéseket a nagy múltra 

visszatekintő, 1877-től hatályos Zivilprozessordnung (a továbbiakban: ZPO) szabályozza. 

Létrejöttekor a perrendtartás elsődleges célja az volt, hogy egy egységes eljárásjogi kódexet 

teremtsen a német polgárok számára a szóbeliség, nyilvánosság és közvetlenség elvein 

nyugodva.
27

 A feleknek ugyan már az iratváltáskor meg kellett jelölniük az ügy alapjául 

szolgáló tényeket, ennek a szabálynak a megszegése azonban nem volt szankcionálva.
28

 Így a 

felek az utolsó tárgyalás berekesztéséig szabadon előterjeszthettek új érveket, anélkül, hogy 

azt a bíróság kizárhatta volna.
29

 Az információ „csöpögtetésének” eredményeként a bíróság 

nem tudta az éppen megtartott tárgyaláson a jogvitát eldönteni és kénytelen volt újabb 

tárgyalást kitűznie. Ez azután többször is megismétlődhetett ugyanabban az eljárásban, 

amelynek eredményeként a per szükségszerűen elhúzódott. A teoretikusan tagolt eljárás így a 

gyakorlatban egy jelentéktelen előkészítő szakaszból és hosszan elnyúló tárgyalások 

sorozatából állt.
30

 

 Hosszú évek alatt a német ZPO – az 1952-es Pp.-hez hasonlóan – számos módosításon 

ment keresztül. Legjelentősebb reformjai az 1976-os, és a 2001-es novella, amelyek az osztott 

perszerkezet tekintetében is jelentős újításokat hoztak.  

 Az 1976-os reformban a pertartam lerövidítését célozták meg, melyet a preklúzió mint  

˝legélesebb fegyver˝ segítségével próbáltak megvalósítani,.
31

 Azonban ezen novella 

korántsem felelt meg teljesen a kor elvárásainak, a jogalkotók között a mai napig nincs 

egyetértés a módosítás mikéntjét illetően. 

 A ZPO 1976-os reformját követően nem következett be nagy változás a német 

perjogban éveken keresztül, hiszen a bíróságok, a felek továbbra is megszokott 

magatartásukat tanúsították – hiába a megújult szabályozás, az évek múlásával egyre 

                                                             
26 ZSITVA Ágnes: i.m. 9. o. 
27  CZOBOLY Gergely István: A perelhúzódás megakadályozásának eljárásjogi eszközei (PhD értekezés). 

http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/czoboly-gergely-istvan/czoboly-gergely-istvan-vedes-ertekezes.pdf 

(lekérdezés dátuma: 2018. március 28.) 15. o. 
28

 GOTTWALD, Peter: Simplified Civil Procedure in West Germany. The American Journal of Comparative Law, 

31/1983. 687. o. 
29 GOTTWALD, Peter: Defeating Delay in German Civil Procedure. In: VAN RHEE, Remco (szerk.): The Law's 

Delay. Essays on Undue Delay in Civil Litigation, Intersentia, Tilburg, 2004. 121. o. 
30 CZOBOLY Gergely István: i.m. 16. o. 
31 CZOBOLY Gergely István: i.m. 35. o.  

http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/czoboly-gergely-istvan/czoboly-gergely-istvan-vedes-ertekezes.pdf
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nyilvánvalóbbá vált, hogy a probléma nem a szabályozásban, hanem az eljárás résztvevőinek 

hozzáállásában rejlik. A 2001-es reform középpontjában az elsőfokú eljárás megerősítése 

szerepelt. A változtatások mögött meghúzódó elképzelés az volt, hogy az elsőfokú eljárás 

megerősítésével – amilyen gyorsan csak lehetséges – olyan döntés szülessen, amely 

tartalmában helyes és a felek számára is elfogadható. Ezt egyrészről az anyagi pervezetés 

fokozásával, a preklúziós szabályok hibáinak kiigazításával és a békéltető tárgyalás kötelező 

tételével, másrészről a perorvoslatok szerepének átalakításával és korlátozásával kívánta 

elérni.
32

 

 Az utóbbi évek eljárásjogi változásai, reformjai nem érintették a bíróság és a peres felek 

egymás közti viszonyát, a perstruktúrát, vagy pedig azon orvosolásra váró problémákat, 

melyek a perek elhúzódását eredményezik. A német Pp. 272. § (1) bekezdésében, az elsőfokú 

eljárás szabályai között ugyan rögzíti, hogy főszabály szerint a jogvitát egy teljes körűen 

előkészített szóbeli főtárgyaláson kell elbírálni és befejezni 
33

, viszont véleményem szerint 

addig, amíg nincsen egy hatékony szabályozás a perelhúzódás kiküszöbölésére vonatkozóan, 

nem a főszabály fog érvényesülni. 

 A német ZPO hatásai
34

 tükröződnek vissza a svájci polgári perrendtartásban (a 

továbbiakban: schZPO) is, amely 2011. január 1-jén lépett hatályba, és az elsődleges cél itt is 

– ahogy a német törvénynél – egy egységes kódex létrehozása volt.
35

 A törvény az elsőfokú 

eljárást két szakra bontja: perelőkészítő és főtárgyalási szakra, és alapvetően három eljárási 

típus különböztethető meg:  

- az általános eljárás, ahol a pertárgyérték számottevő volta jelenti a kiindulópontot; 

- az egyszerűsített eljárás, kisebb jelentőségű ügyek számára, amit aktív bírói pervezetés 

jellemez; illetve 

- a gyorsított / sommás eljárás, amit sürgős esetekben lehet igénybe venni.
36

  

A keresetlevél benyújtását követően az adott peres ügy többféleképpen alakulhat: a bíróság 

vagy előkészítő tárgyalásra idézi a feleket, vagy egy második írásos levélváltásra szólítja fel 

őket, az utolsó lehetőség szerint pedig egyből főtárgyalásra kerül sor.
37

 

 Az schZPO-ról elmondható, hogy rendkívül lényegre törő és szűkszavú, továbbá az is 

bonyolítja a helyzetet, hogy ugyan hatályba lépett az egységesített kódex, ennek ellenére 

továbbra is találunk olyan jogszabályokat, bírósági joggyakorlatot, ami az anyagi pervezetés 

értelmezését megnehezíti. Az osztott perszerkezetre, illetve a perkoncentrációra vonatkozó 

szabályok azonban mindenképpen példaértékűnek tekinthetők, hiszen a különböző eljárási 

szintek, az azokban előterjeszthető indítványok, és az azok előterjesztésére nyitva álló 

határidők mind egyértelműen meghatározásra kerültek a törvényben. A határidőt követően 

előterjesztett indítványok, módosítások elfogadására csak kivételes esetekben kerülhet sor, ez 

pedig nagy mértékben hozzájárul a per ésszerű időn belüli befejezéséhez, és az eljárások 

elhúzódásának kiküszöböléséhez.
38

 

 Lényegesnek tartom kiemelni Románia polgári eljárásjogát is, amelynek történeti 

fejlődése sokban megegyezik a magyar fejlődéssel – arról nem is beszélve, hogy a 

rendszerváltásig ugyanúgy szocialista berendezkedés jellemezte, akárcsak hazánkat, a 

                                                             
32 CZOBOLY Gergely István: i.m. 35-36. o. 
33

 WOPERA Zsuzsa: A polgári perjog alapelvei. In: Polgári eljárásjog I. (szerk.: Nagy Adrienn – Wopera Zsuzsa), 

Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2017. 43. o. 
34 HARSÁGI Viktória: A svájci polgári perjog egységesítésének módszere – valóban lehetne modellértékű Európa 

számára? In: Európai Jog 2013/6. szám 34. o 
35  TÓTH Barbara: A svájci elsőfokú polgári eljárás lényegi elemei, pervezetés és perkoncentráció. Miskolci 

doktoranduszok jogtudományi tanulmányai, 16. köt., Bíbor Kiadó, Miskolc, 2015. 425. o. 
36 TÓTH Barbara: i.m. 427-429. o. 
37 TÓTH Barbara: i.m. 436-437. o. 
38 TÓTH Barbara: i.m. 441-442. o. 
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történeti hasonlóságok miértje ebben keresendő. 2013-ig jelentős módosításokon, 

újrakodifikáláson ment keresztül a kapcsolódó román törvény, és mint az előbb említett 

Németország és Svájc, szintén az osztott perszerkezetet preferálja. 

 A hatályos romániai perjogban a tárgyalás osztott szerkezetű, de nem a Plósz-féle Pp. 

értelmében vett módon. Nem az állítási és bizonyítási szak között húzódik a percezúra, hanem 

az előzetes levélváltás és a bizonyítási szak, illetve utóbbi és az érdemleges tárgyalás között, 

melyeket a bizonyítási szakot lezáró végzés határol el. Ilyen körülmények között elválik 

egymástól az (ez esetben utólagos) állítási és bizonyítási szak, anélkül, hogy a bíróság a 

kereset kereteit perfelvételi tárgyaláson előzetesen rögzítette volna. Az érdemi tárgyalás 

azonban már egységes – a felek a lefolytatott bizonyítás eredményeit főszabály szerint 

nyilvános tárgyalás keretein belül értékelik és összegzik álláspontjaikat. A romániai jogalkotó 

által választott osztott perszerkezet hátránya viszont, hogy a fő- és ellenbizonyítás 

kötelezettsége sokkal nehezebben rögzíthető a per folyamán.
39

 

 Az itt megemlített országok polgári perrendtartásai a terjedelmi korlátok miatt csak 

példálózó jellegűek. Németország, Svájc és Románia eljárásjogán kívül még számos államban 

érvényesül az osztott perszerkezet, mint ahogyan Franciaország, Ausztria, Szlovénia, vagy 

akár Svédország elsőfokú eljárására is a differenciált perrend az irányadó.
40

 

 

 

5. Az osztott perszerkezet „visszatérése” a 2016. évi CXXX. törvényben 

 

A történeti előzményekre visszatekintve nem kérdéses, hogy szükséges volt-e napirendre 

tűzni egy új polgári perrendtartás kodifikációját – számos indok szólt a polgári eljárást 

szabályozó törvény újragondolása mellett. Az új polgári perjogi kódex megalkotásával a 

jogalkotó elsődleges célja „a magyar perjogi hagyományokra és az európai jogfejlődés 

vívmányaira építő, a felek felelős pervitelén és a bíróság aktív pervezetésén alapuló, a 

koncentrált per feltételeit biztosító szabályozás megteremtése
41

” volt. A Koncepció összesen 

tizenhat pontban rögzítette a kodifikátorok magyarázatát arra nézve, hogy az „elavultnak” 

tekinthető 1952-es Pp. által kidolgozott rendszert hogyan lehetne új, naprakész struktúrára, és 

biztos alapokra helyezni. A tanulmány szempontjából az alábbi pontok tekintendők 

mérvadónak: 

- osztott perszerkezet bevezetése – a peres eljárás perelőkészítő szakra és érdemi 

tárgyalási szakra bontása, a perelőkészítés szerepének erősítése; 

- a perelőkészítő szakasz lezárásával rögzülő kereset, viszontkereset, beszámítási kifogás, 

bizonyítási indítványok a perkoncentráció érdekében (ezt követően ezek változtatása 

csak kivételesen, a törvény által meghatározott feltételek teljesülése esetén lehetséges); 

- a perkoncentrációt biztosító, az elsőfokú bemeneti szintek sajátosságaira tekintettel 

kialakított eltérő eljárási szabályok.
42

 

 A Koncepció a kodifikáció lényeges kérdéseit összegezte, kitüntetett szerepet adva az 

osztott perszerkezet újbóli bevezetésének, visszanyúlva ezzel egészen a Plósz Sándor nevéhez 

fűződő 1911. évi I. törvénycikk által lefektetett alapokhoz. Azonban nincs differenciált 

perrend perkoncentráció nélkül – e jogintézmény, illetve ennek érvényesülését biztosító, 

hatályos Pp.-nkben alapelvi szintre emelt perkoncentráció egymást feltételezi, az egyik nem 

valósulna meg teljes mértékben a másik nélkül. Hiszen, ha nem (vagy nem eléggé) 

                                                             
39 SZÉKELY János: i.m. 221. o. 
40 WOPERA Zsuzsa: i.m. 42. o. 
41 Pp. Preambulum 
42 Koncepció 3. o. 
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koncentrált a per, akkor az osztott perszerkezet sem tud olyannyira érvényre jutni, ahogyan 

azt a rá vonatkozó szabályok előírják. 

 Az osztott perszerkezettel kapcsolatosan – hogy mégis mi állt az újraszabályozás 

szükségének hátterében – a szóba jöhető okokat, indokokat Udvary Sándor három kategóriára 

szűkítette: 

- az 1952-es Pp. végletekig leegyszerűsített magánjogi rendje, ami hiába épült a Plósz-

féle Pp.-re, a törvénycikk legjelentősebb intézményét, az osztott perszerkezetet tagadta; 

- a perek elhúzódása, amely állandó problémája a magyar polgári eljárásjognak; illetve 

- a harmadik, átfogó kategória: Alaptörvénynek való megfelelés, perhatékonyság és 

előreláthatóság, nemzetközi eredmények felhasználása, új magánjogi jogrendhez 

illeszkedő szabályozás.
43

 

 

 

5.1. A differenciált perrend lehetséges modelljei 

 

Az 1990-es évek jogalkotása a per szerkezetén kívül lényegében minden fontos elemét 

megváltoztatta a perrendnek. Mindez azonban nem változtatott azon az alapvető strukturális 

felépítésen, hogy a kereset lényegében idézési kérelem, mivel arra elegendő az első 

tárgyaláson válaszolnia az alperesnek. Ráadásul, bár elkülönítették az első és a folytatólagos 

tárgyalás fogalmát, de az nem járt azzal a kivételt nem ismerő következménnyel, hogy az 

elsőt követő tárgyaláson a fél elesik a védekezési, illetve bizonyíték előadási lehetőségtől.
44

 

 A Javaslat
45

 az elsőfokú eljárást mind funkciójában, mind időben egymástól elkülönülő, 

két szakra osztja, ezzel áttér az osztott tárgyalási rendszer ún. főtárgyalási modelljére. Ez a 

konstrukció sikeresen működik a mintaadónak tekinthető külföldi perrendekben. Az osztott 

perszerkezet logikailag meghatározott lehetőségei közül a szakmai közönségnek egy 

tekintélyes, meghatározó része a plószi hagyományoktól vezérelten – és annak logikája által 

meggyőzve – a klasszikus osztott perszerkezet visszavezetését támogatta: a kereset idézési 

kérelem, a percezúrát megelőző bevezető tárgyalás feltétlenül szóbeli és annak egyetlen igazi 

funkciója az alperesi ellenkérelem előadása, amelyen keresztül a per tárgya rögzül, és a 

továbbiakban igen kivételesen változtatható. Ezzel szemben a jogalkotó az ún. főtárgyalási 

modellt vezette be, aminek nem csak a pergátló kifogások kiszűrése a célja, hanem az érdemi 

tárgyalás (főtárgyalás) alapos előkészítése annak érdekében, hogy az lehetőség szerint egy 

alkalommal befejezhető legyen.
46

 

 A Javaslat szerint az eljárás két szakasza a perfelvételi szak és érdemi tárgyalási szak. 

Ebben a modellben a perfelvételi szakra nagy hangsúly helyeződik. E szak szabályainak 

kialakításához mindenekelőtt azonosítani kellett az eljárást hátráltató főbb problémákat, és 

olyan szabályokat kellett kialakítani, amelyek ezeket kiküszöbölik. Az osztott perszerkezet 

lehetőséget ad arra, hogy a perfelvételi szakra koncentrálódjon a jogvita tartalmának, 

kereteinek meghatározását, amelyhez a Javaslat pontos menetrendet ad, melyben mind az 

írásbeliség, mind a szóbeliség szerepet kap.
47

 

 

 

5.2. Változó perszerkezet, változó alapelvek 

                                                             
43

 UDVARY Sándor: Új Pp. – Új perszerkezet. Advocat, 2017/1-2. 7. o. 
44 UDVARY Sándor: i.m. 7. o. 
45  A polgári perjogi kodifikációról szóló 1267/2013. (V. 17.) kormányhatározat által elkészíteni rendelt 

Munkabizottsági Szakértői Javaslat 
46 UDVARY Sándor: i.m. 7. o. 
47 UDVARY Sándor: i.m. 7. o. 
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Azáltal, hogy jelenleg hatályos perrendtartásunk ismét törvénybe iktatta az osztott 

perszerkezetet – rámutatva annak jelentőségére –, ez egyet jelentett azzal, hogy az eddigi 

alapelveknek is keresztül kellett menniük egy-két változtatáson. 

 A Plósz-féle Pp.-vel ellentétben, az 1952-es Pp.-hez hasonlóan
48

 törvényünk tartalmaz 

külön alapelvi fejezetet, amelyben az egész eljárásra irányadó rendelkezések kerültek 

megfogalmazásra. A jogalkotó tömör, lényegre törő fogalmazási móddal adta tudomásra az 

alapelvek kitüntetett szerepét, hogy ezen néhány paragrafus mekkora horderővel bír a teljes 

polgári perrendtartás tekintetében. Témám kapcsán nélkülözhetetlen a perkoncentráció 

elvéről, a felek eljárástámogatási és igazmondási kötelezettségéről, illetve a bírósági 

közrehatás elvéről néhány szót szólni. 

 A perkoncentráció elve szerint a bíróságnak és a feleknek törekedniük kell arra, hogy az 

ítélet meghozatalához szükséges valamennyi tény és bizonyíték olyan időben álljon 

rendelkezésre, hogy a jogvita lehetőleg egy tárgyaláson elbírálható legyen.
49

 

 A per szerkezetében akkor koncentrált, ha a törvény úgy alakítja ki, úgy tagolja az 

eljárást, hogy az egyes szakoknak jól meghatározott, a másiktól eltérő funkciója van, és a 

törvény nem engedi ezeket a funkciókat keveredni.
50

 

 A perkoncentráció a Pp. egyik kiemelt jogalkotói célkitűzése. Azt célozza, hogy a felek 

közötti jogvita mibenléte minél korábban tisztázódjon, és a bíróság számára az ítélet 

meghozatalához szükséges valamennyi tény és bizonyíték a lehető legkorábban rendelkezésre 

álljon, azaz a jogvita anyagi jogi és eljárásjogi keretei minél korábban rögzüljenek. Ez az 

elvárás mind a bíróságtól, mind a felektől a korábbiaktól részben eltérő szerepfelfogást kíván, 

és bár a törvény mind alapelvi szinten, mind tételesjogi szabályai körében is kifejezésre 

juttatja ezeket az elvárásokat, a perkoncentráció elvét annak fontossága és újszerűsége miatt a 

törvényalkotó indokoltnak látta önálló alapelvként megjeleníteni. A perkoncentrációnak, 

ahhoz, hogy érvényesülni tudjon, a polgári per egészét át kell hatnia, a per szerkezetében, a 

részletszabályokban, a felek pervitelében és a bírói attitűdben is egyaránt meg kell jelennie.
51

 

 Az osztott perszerkezet jelentősége tehát itt található meg: az adott jogvita a 

megfelelően előkészített perfelvételi szaknak lezárását követően, lehetőleg egy koncentrált 

érdemi tárgyaláson lefolytatható legyen. Ez a felfogás az eljárás résztvevőitől értelemszerűen 

aktívabb közrehatást igényel, mely a bíróság pervezetési kötelezettségében, és a felek 

eljárástámogatási kötelezettségében nyilvánul meg.
52

 

 A felek eljárástámogatási és igazmondási kötelezettségének
53

 alapelvi szintű 

megjelenítése a Pp.-ben a perkoncentráció megvalósulásának egyik sarokköve. Ez fejezi ki a 

felek fokozott eljárási felelősségét a bíróság elé vitt jogvita előrevitelével kapcsolatosan. A 

felek eljárástámogatása a magánautonómiából eredő önrendelkezési jog egyenes 

következménye. Kizárólag a fél jogosult arról dönteni, hogy a jogvitát bíróság elé viszi, 

milyen tényállításokat tesz a perben, és azokat milyen bizonyítékokkal támasztja alá. Az 

alperes oldaláról a döntés abban áll, hogy érdemben perbebocsátkozik-e, védekezik-e a 

keresettel szemben, vitatja-e a felperes tényállításait.
54

 Ennek az alapelvnek a részét képezi a 

peranyag szolgáltatási kötelezettség is.
55

 

                                                             
48 WOPERA Zsuzsa: i.m. 36. o. 
49 Pp. 3. § 
50 WOPERA Zsuzsa (szerk.): i.m. 21. o. 
51

 WOPERA Zsuzsa (szerk.): i.m. 21-24. o. 
52 TÓTH Barbara: A bíróság és a felek kötelezettségeiben beálló változások az új polgári perrendtartásban. 

Advocat, 2017. évi különszám 31. o. 
53 Pp. 4. § 
54 WOPERA Zsuzsa: i.m. 43. o. 
55 TÓTH Barbara: i.m. 32. o., Pp. 4. § (2) bek. 
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 A bíróság közrehatási tevékenysége olyan értelemben fontos, hogy ezen alapelv szintén 

a perkoncentrációhoz kötődik – ezáltal közvetett módon az osztott perszerkezettel is 

kapcsolatban van. A bírósági közrehatás elve azt takarja, hogy a bíróság a perkoncentráció 

érvényesülése érdekében a Pp.-ben meghatározott módon és eszközökkel hozzájárul ahhoz, 

hogy a felek eljárási kötelezettségeiket teljesíthessék.
56

 Gyakorlatilag ez a bíróság anyagi 

pervezetését jelenti. A bírói közrehatás eszközei a kérdezés, a nyilatkozattételre felhívás, a 

tájékoztatás, mind a perkoncentrációt biztosítja. A Pp. az elsőfokú eljárás szabályai között, az 

„Anyagi pervezetés” cím alatt pontosan meghatározza, hogy milyen keretek között 

gyakorolhatja a bíróság az anyagi pervezetési tevékenységét, annak melyek a megengedett 

formái és eszközei.
57

 

 Összességében tehát elmondható, hogy az osztott perszerkezet leglényegesebb 

alapköveit maguk az egész polgári eljárást átható alapelvek rögzítik, és ezen tételek állítják fel 

a per teljes szerkezetét – határozott kereteket biztosítva a differenciált perrend 

érvényesülésének. 

 

 

6. Összegzés 

 

A 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével az eddig „megszokott” eljárási rend 

megváltozott: a 2018. január 1-jétől kezdődő jogvitákra már az új Pp., illetve ezen belül az 

osztott perszerkezet az irányadó, ami azonban nem tudott volna megvalósulni, ha a jogalkotók 

nem veszik górcső alá polgári perjogunk történetének meghatározó törvényeit, azok 

rendelkezéseit, a külföldi kódexek által bevezetett normákat, illetve a magyar eljárásjogi 

hagyományokat.  

 Véleményem szerint az osztott perszerkezet újbóli törvényi rangra emelése orvosolhatja 

az 1952-es Pp.-beli hiányosságokat, homályos rendelkezéseket, és az eljárás elhúzódása 

tekintetében is alkalmas arra, hogy elősegítse a perek ésszerű időn belüli befejezését. 

Azonban, mivel a jogszabály alig három hónapja hatályos, logikus, racionális, helytálló 

konzekvenciát csak hónapok, évek elteltével tudunk majd levonni. 

                                                             
56 Pp. 6. § 
57 TÓTH Barbara: i.m. 32. o., Pp. 237. § 


