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I. 

 

 A KUTATÁSI FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA, A KUTATÁS 

CÉLKITŰZÉSEI 
 

A polgári perek futamidejének Európa-szerte, világszerte tapasztalható 

folyamatos növekedésével (ami egyenes következménye gazdasági, társadalmi 

viszonyaink bonyolultságának) előtérbe kerülnek és felértékelődnek azok az 

eljárásjogi jogintézmények, melyek segítségével a polgári ügyekben eljáró bíróságok 

biztosítani tudják az azonnali és tényleges jogvédelmet, és mellyel képesek eleget 

tenni a felek által igényelt gyors – az időmúlás miatt utóbb már el nem hárítható 

jogsérelmek bekövetkezését megelőzni képes – döntéshozatal követelményének. E 

cél megvalósításának legalkalmasabb eszközei a polgári eljárásjogban az ideiglenes 

intézkedések.  

Ezeknek a jogintézményeknek a mindennapossá válása azonban – kétségtelen 

gyakorlati hasznosságuk mellett – számtalan, elsősorban elméleti, de gyakorlati 

problémát is felvet. Az ideiglenes intézkedések alkalmazásával kapcsolatos dilemma 

lényege abban ragadható meg, hogy az ideiglenes intézkedés a bíróságnak a vitás 

anyagi jogi jogviszonyokat érintő döntése, mely ugyanakkor nélkülözi a 

megalapozott döntés meghozatalának feltételeit. 

 Magyarországon, 1995-ben, a Polgári Perrendtartás VI. Novellájának 

hatálybalépésével a jogalkotás az ideiglenes intézkedés jogintézményének gyökeres 

megreformálásával, alkalmazási körének általános kiterjesztésével megteremtette a 

lehetőségét annak, hogy az addig szűk körben érvényesülő, esetszerű szabályozás 

eredményeként marginális jogintézménnyé degradálódott ideiglenes intézkedés, 

széles körben alkalmazott, hatékony jogvédelem biztosítására képes jogintézménnyé 

váljon. E megállapítást tekintettem értekezésem kiindulópontjának. 

Az 1995. évi módosítás hatálybalépése óta eltelt évek tapasztalatai kellő alapot 

nyújtanak ahhoz, hogy következtetéseket vonhassunk le arra vonatkozóan, hogy a 

megreformált magyar szabályozás mennyiben váltotta be a hozzá fűtött reményeket a 
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vizsgált jogintézményt illetően.   

Az értekezés célkitűzéseit az alábbiak szerint határoztam meg: 

 

Ø Meghatározni az ideiglenes intézkedés, mint eljárásjogi intézmény fogalmát és 

helyét a polgári eljárásjog rendszerében és feltárni a magyar megoldás 

történelmi sajátosságait. 

Ø Elemezni és értékelni azt, hogy az ideiglenes intézkedés hatályos magyar 

szabályozási modellje alkalmas-e arra, hogy általános jelleggel biztosítsa a 

jogintézmény célját jelentő azonnali jogvédelmet és milyen módon képzelhető 

el a jogintézmény továbbfejlesztése. 

Ø Megállapítani azt, hogy a hatályos magyar szabályozás az ideiglenes 

intézkedésekre vonatkozó nemzetközi összehasonlítás tükrében megállja-e a 

helyét és kielégíti-e a jogintézménnyel kapcsolatos nemzetközi, elsősorban 

Európai Uniós elvárásokat.     

Ø Az egyes fejezetek megállapításait felhasználva és összegezve, olyan 

szabályozási modell megalkotása, mely kiküszöböli a jogintézmény hatályos 

szabályozásának elégtelenségeit, hiányosságait és amely figyelembe veszi a 

jogintézményre vonatkozó nemzetközi elvárásokat is. 

 

Az értekezés három, egymásból logikusan következő nagyobb gondolati egységre 

bontható, amely szerkezetileg hat fejezetre tagolódik: elméleti-történeti kérdések 

tisztázása a jogintézmény polgári perjogban betöltött helyének meghatározása 

érdekében, a hatályos magyar szabályozás elemzése, külön hangsúlyt fektetve a 

gyakorlati tapasztalatok bemutatására, ill. a jogintézmény nemzetközi 

vonatkozásainak feltárása. 

 

A kutatási célok megvalósítása érdekében a kutatás menetét az alábbiak szerint 

határoztam meg: 

- a jogintézményt érintő alapvető elméleti kérdések tisztázása, mely egyben a 

kutatás kereteit is megvonja (I. fejezet), 

- a vizsgált jogintézmény történelmi meghatározottságának feltárása és az ebből 
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eredő magyar sajátosságok (II. fejezet), 

- a magyar jogalkotás és joggyakorlat sajátosságainak elemzése az ideiglenes 

intézkedések területén (II-III. fejezet), 

- egyes külföldi államok szabályozási megoldásainak bemutatása és összevetése 

a magyar jogintézménnyel (IV. fejezet), 

- a jogintézménnyel kapcsolatos jogharmonizációs lehetőségek, az irányadó 

közösségi joganyag bemutatása, elemzése és az ezekből eredő – a magyar 

joggal szemben támasztható – elvárások (V. fejezet), 

- javaslatok de lege ferenda, a kutatás eredményeinek összefoglalása (VI. 

fejezet). 
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II. 

 

A KUTATÁS MÓDSZEREI, FORRÁSAI 
 

Az értekezés egyes fejezeteinek kutatási módszere eltérő. A dolgozat egészét 

végigkíséri a jogösszehasonlító szemlélet, mely legpregnánsabban az egyes külföldi 

államok, a közösségi jogi és a magyar megoldások elemző összehasonlításában 

jelenik meg. E komparatív szemléletet és megközelítést az tette szükségessé, hogy 

megítélésem szerint csak a sikeresen működő külföldi szabályozási modellek 

ismeretében alkothatunk véleményt a magyar ideiglenes intézkedés szabályozásának 

megfelelőségéről, a polgári eljárások során betöltött szerepéről, alkalmazási köréről 

és ezekből a megoldásokból meríthetünk egy még hatékonyabb hazai szabályozás 

megteremtése érdekében. 

Az összehasonlító kutatási módszer tetten érhető már a dolgozat 

intézményelméleti fejezetében is - a történeti módszer alkalmazása mellett -, de 

ebben a fejezetben törekedtem a leghatározottabban arra, hogy kifejezésre juttassam 

az egyes elméleti kérdésekkel kapcsolatos egyéni véleményemet, nézeteimet.  

Az értekezés intézménytörténeti fejezetének kutatási módszere elsősorban a 

történeti-leíró módszer, melynek célja a hazai fejlődési tendenciák ábrázolása. E 

történeti fejezet sem mellőzi azonban az egyéni megállapításokat és 

véleményalkotást, különösen, ami az ideiglenes intézkedés átfogó 

újraszabályozásához vezető okok elemzését illeti. A dolgozat hatályos szabályozást 

elemző fejezetében a leíró jelleg dominál, ami azonban elengedhetetlenül szükséges 

a jelenlegi szabályozási modell bemutatásához. Mind a hatályos szabályozás 

magyarázatánál, mind a jogösszehasonlító elemzéseknél – ahol azt indokoltnak és 

előremutatónak tartottam – kritikai szemlélettel közelítettem a vizsgált kérdésekhez. 

A kutatás forrásaiként a hatályos és korabeli magyar és európai jogszabályok 

és kommentárok mellett az Európai Unió jogforrásai szolgáltak, emellett széles 

körben feldolgoztam, mind a magyar, mind Európai Közösségek Bíróságának 

joggyakorlatára vonatkozó dokumentumokat is. Egyrészt a dolgozat elemző-
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összehasonlító szemléletéből adódóan, másrészt a kutatás tárgyát képező 

jogintézményre vonatkozó csekély számú magyar nyelvű szakirodalom 

következtében, az értekezés jelentős számú – elsősorban angol és francia nyelvű – 

külföldi forráson alapszik, melyek számos esetben elsőként kerültek feldolgozásra 

Magyarországon. Az egyes külföldi államok, és az Európai Unió releváns 

joganyagának és bírói gyakorlatának feldolgozását számos helyen internetes 

hozzáférés tette lehetővé.  
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III. 

 

III/1. A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA  
 

A kitűzött kutatási célok tükrében a dolgozat főbb megállapításai az alábbiakban 

összegezhetőek: 

 

1. Megállapítottam, hogy az azonnali jogvédelem biztosítására hivatott ideiglenes 

intézkedések céljuk s egyben hatásuk alapján alapvetően két nagy csoportba 

sorolhatók: biztosítási és kielégítési funkciót betöltő intézkedések, ill. e két funkció 

kombinációja. A jogintézmény fogalmának meghatározásánál is azokból, a 

jogintézmény által betöltendő funkciókból indultam ki, amelyet mind a nemzetközi, 

mind az általam progresszív szemléletűnek tekintett hazai szakirodalom, ill. az 

irányadónak tekinthető nemzetközi bírói gyakorlat szerint, ezeknek az intézkedés-

típusoknak be kell tölteniük és e szempontokat is figyelembe véve határoztam meg az 

ideiglenes intézkedés fogalmát. A releváns fogalmi kör meghatározása után 

indokoltnak tartottam, hogy az értekezésben a hatályos magyar Pp. alkalmazási körén 

túlmutatóan tágabb körben vizsgáljam, szélesebb alapon tárgyaljam az ideiglenes 

intézkedések intézményét, függetlenül attól, hogy az ideiglenes intézkedés funkcióit 

betöltő, eltérő elnevezésű jogintézmények - bizonyos jogalkotói megfontolásból, 

vagy hagyományhűségből - a polgári eljárásjog más forrásaiban kerültek 

szabályozásra, úgy, mint biztosítási intézkedések. 

Az ideiglenes intézkedések funkcióinak tisztázása után, arra az álláspontra 

helyezkedtem, hogy indokolatlan az a magyar szabályozási kettősség, mely az 

ideiglenes-és biztosítási intézkedések magyar gyakorlatát jellemzi - immáron 120 éve 

- tekintve, hogy a VI. Novella az ideiglenes intézkedés elrendelésének feltételeit és 

célját olyan általános módon fogalmazta meg, hogy az gyakorlatilag lefedi azokat a 

funkciókat is, melyet ma külön eljárás keretei között a biztosítási intézkedések 

töltenek be. A két jogintézmény egységesítésére vonatkozóan de lege ferenda 

javaslatot teszek, melyben a hatályos szabályozásnál is általánosabban 
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fogalmazódnak meg az ideiglenes intézkedés céljai és elrendelésének feltételei, hogy 

az egyértelműen ellássa mindazon funkciókat is, melyeket jelenleg a biztosítási 

intézkedések töltenek be a magyar jogban. (Ehhez mintaként szolgálhat mind a 

német, mind a francia szabályozás, ahol a jogintézmény elrendelésének feltételei 

jóval általánosabbak.)   

    2. Az ideiglenes intézkedés elméleti kérdéseinek tisztázása körében 

megállapítottam, hogy az intézkedés tárgyában hozott végzés, jellemzőit tekintve 

közel áll az érdemi döntéshez, tekintettel arra, hogy a bíróság döntése ebben az 

esetben is megkívánja a peresített anyagi jogi viszony vizsgálatát, ez pedig nem 

minősíthető eljárásjogi kérdésnek. 

A Pp. 156. §-ának hatályos normaszövegét elemezve és értékelve 

megállapítottam, hogy az ideiglenes intézkedés átmeneti joghatás kiváltására 

hivatott jogintézménynek tekinthető a mai magyar perjogban, tekintettel arra, hogy a 

magyar jogalkotás 1995-ben megszüntette az ideiglenes intézkedés perindítás előtti 

kezdeményezhetőségét. E szabályozással egyértelművé vált, hogy az intézmény csak 

a peres eljárás folyamatban léte alatt biztosíthatja a kérelmező jogvédelmét, ami 

önmagában feltételezi a későbbi, végleges hatályú érdemi bírósági döntés 

bekövetkezését. Ebben a szabályozási modellben az ideiglenes intézkedés csak 

ideiglenes, függő joghatás kiváltására lehet alkalmas.  

Úgy vélem, szükséges lenne lazítani a hatályos szabályozási koncepció 

szigorán, merevségén és alkalmazkodva a nyugat-európai megoldások döntő 

többségéhez, ill. az Uniós tervezet előírásaihoz és mindenekelőtt figyelembe véve a 

jogintézmény célját, lehetővé kellene tenni, annak a keresetlevél előterjesztése előtt 

történő újbóli kezdeményezhetőségét. Mindenekelőtt ezzel lehetne biztosítani azt, 

hogy az ideiglenes intézkedés perpótló, perelhárító funkció betöltésére is alkalmas 

legyen és ne csak kizárólag a peres eljárás folyamán egyes átmeneti joghatások 

kiváltására.  

Ehhez természeten más szemlélettel kell megközelíteni magát a 

jogintézményt. Véleményem szerint a magánjogi jogvitában érdekelt feleket 

megillető rendelkezési elvből az is következik, hogy ha a felek elégedettek az 

ideiglenes döntést által realizálódott helyzettel és megítélésük szerint vitás 
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jogviszonyukat, ez az ugyan ideiglenesnek szánt, de utóbb a tartós jogi rendezést is 

biztosító jogintézmény megfelelően szabályozza, akkor annak a kezdeményezését a 

jogalkotó ne csak a perindítás után tegye lehetővé, hanem korábban, egy olcsóbb és 

gyors eljárás keretében is. Ehhez hozzátartozik még az is, amit mind a magyar 

bírósági felmérés tapasztalatai, mind a francia référé eljárás tapasztalatai 

megerősítettek, hogy az elrendelt ideiglenes intézkedés gyakran a felek 

egyezségkötésének az irányába hat, elősegíti azt, s ebben az esetben a jogvita már 

anyagi jogerőt eredményező érdemi határozattal zárulhat le.  

Egyértelművé kell tenni továbbá azt is, hogy ha a per érdemi határozathozatal 

nélkül fejeződik be, hogyan alakul az ideiglenes intézkedés hatálya. Ezért de lege 

ferenda javaslatomban külön kitérek arra, hogy mi legyen a jogerős végzéssel 

elrendelt ideiglenes intézkedés sorsa, ha a jogvitában érdekeltek egyike sem 

kezdeményez pert az ideiglenes intézkedéssel szabályozott jogviszonyra 

vonatkozóan, ill. akkor, ha a per érdemi döntéshozatal nélkül zárul le. Ennek 

egyértelmű szabályozásával ugyanis mind a mai napig adós maradt a Pp. 

megreformált 156. §-ának szövegezője. 

     3. A jogintézmény 1800-as évek közepéig visszanyúló történetét feldolgozva és 

értékelve, a magam részéről egyenes következménynek tekintem azt, hogy az 

ideiglenes intézkedés az 1995. évi módosítás hatálybalépéséig a polgári eljárásjog 

marginális intézménye volt. A VI. Novella megalkotásáig a magyar jogalkotás csak 

rendkívül szűk körben tette lehetővé a jogintézmény elrendelhetőségét és szigorúan 

csak azokban a pertípusokban, ahol a jogosulti érdekek az időmúlás következtében 

súlyosan sérültek volna az ideiglenes döntéshozatal hiányában (pl. tartási, 

birtokháborítási perek). Megállapítottam, hogy mind a Plósz-féle Pp. hatálybalépése 

előtt, mind utána számottevő és jelentős jogviszonyokat érintő, nagy területet felölelő 

esetszerű szabályozás volt jellemző az ideiglenes intézkedéseket illetően egyes 

anyagi jogi jogforrásokban, amiből az következik, hogy a magánjog egyes területein 

nagy szükség volt az ideiglenes intézkedések által nyújtott azonnali jogvédelemre. 

Véleményem szerint olyan jelentős területet érintettek ezek az egyedi szabályozások, 

ami indokolttá tette volna a jogintézmény általános egységének megteremtését a 

Plósz-féle perrendtartási kódexben. Éppen az egyöntetű szabályozás hiánya miatt, 
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ezek az egyes jogforrásokban fellelhető ideiglenes intézkedések indokolatlan, már-

már kazuisztikus részletességgel nyertek szabályozást.   

Az ideiglenes intézkedés gyökeres megreformálásához vezető okok kutatása 

során arra a következtetésre jutottam, hogy egy sajátos jogterület – nevezetesen a 

szellemi tulajdon területe, ezen belül is elsősorban az iparjogvédelem - igényeiből 

kiindulva, ezeket respektálva indult meg az a folyamat, mely a jogintézmény átfogó 

újraszabályozásához vezetett Magyarországon.  

Magyarország - a hazai jogvédelmi igények kielégítése, és a szellemi tulajdon 

jogvédelmi szintjének nemzetközi mércéjéhez való igazodás érdekében - részesévé 

vált több olyan bilaterális és multilaterális nemzetközi szerződéseknek, melyek a 

hatékony jogérvényesítést biztosító eljárásjogi intézmények (köztük elsősorban az 

ideiglenes intézkedés) általános elérhetőségének követelményét konkrétan 

megfogalmazták. Ezzel a jogalkotás lépéskényszerbe került, tekintve, hogy a magyar 

jog akkor hatályos szabályai sem az általános szabályozás szintjén a Pp-ben, sem az 

egyes speciális szabályozási területeken ezt nem tették lehetővé.  

A jogintézményt érintő, e szerződések által is megkívánt nagyszabású 

módosítást viszont a „mögöttes” jogforrás, a Pp. szabályainak megreformálása nélkül 

nem lehetett végrehajtani az iparjogvédelemre és a szerzői jogra vonatkozó normák 

vonatkozásában, s végül ez vezetett a Pp. általános szabályának a megváltoztatásához 

is 1995-ben. 

E módosítással a magyar jogalkotás megteremtette a jogszabályi feltételeit az 

ideiglenes intézkedés széles körben történő elrendelésének, és egyes területeken 

valóban mindennapos gyakorisággal alkalmazzák a jogintézményt (pl. 

védjegybitorlási perekben). Általánosságban azonban meg kell állapítanom, hogy e 

módosítás hatálybalépése óta eltelt években sem emelkedett jelentős mértékben a Pp. 

156.§-ának általános szabályaira alapított kérelmek száma, leggyakrabban továbbra is 

a személyállapotra vonatkozó, gyermekelhelyezési és tartási perekben rendelnek el 

ideiglenes intézkedéseket, a Pp..ben és a Csjt.-ben foglalt külön törvényi 

felhatalmazás alapján. A lassú növekvő tendenciát mutató, de még mindig csekély 

számú ideiglenes intézkedések okát egyrészt e jogintézmény komoly történelmi 

hagyományok nélküliségében látom, melyből egyenesen következik a második 
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szempont, azaz, hogy az ilyen típusú jogintézményekkel kapcsolatos bírói 

szerepfelfogás is meglehetősen konzervatív és előítéletekkel terhes. Ennek a 

megváltozásához a módosítás óta eltelt időszak nem bizonyult elegendőnek.  

   4. A külföldi és a magyar megoldások ill. az Uniós normák elemző-

összehasonlítása eredményeként arra a következtetésre jutottam, hogy az 1995. évi 

LX. törvény 16.§-ával bevezetett módosítással a magyar jogalkotás az ideiglenes 

intézkedés tartalmi jellemzőit tekintve alapvetően eleget tett az Európai Uniós 

normákban e jogintézménnyel szemben támasztott követelményeknek és összhangba 

hozta a magyar jogintézményt azokkal az európai szabályozási modellekkel, melyek 

jelentős múltra visszatekintő eredményes alkalmazásukkal követendő mintaként 

szolgálhatnak (és bizonyos tekintetben szolgáltak is) a magyar jogalkotás számára. A 

jogintézmény tartalmi megítélését illetően néhány vonatkozásban, technikai 

kérdéseket illetően jelentősebb számban, szükségesnek láttam változtatni a hatályos 

szabályozáson.  

Az említett Uniós normák vonatkozásában azonban distinkciót kell tennünk: a 

feldolgozott közösségi joganyagban nem található olyan jogforrás, mely előírná a 

polgári eljárásjog generális szabályait illetően az ideiglenes intézkedések általános 

elérhetőségének biztosítását. Ilyen előírást csak egyes pertípusok, eljárások 

vonatkozásában találunk (pl. házassági perek, csődeljárás, szerzői jogi-és 

iparjogvédelmi perek) Uniós irányelvekben, rendeletekben. Az említett jogterületekre 

vonatkozó magyar eljárási szabályok, néhány kivételtől eltekintve általában lehetővé 

teszik az egyes eljárások során ideiglenes intézkedések elrendelését, tehát e 

tekintetben a magyar jogalkotás megfelel (vagy legalábbis igyekszik megfelelni) a 

jogharmonizációs követelményeknek. A magyar jogintézménnyel való 

összehasonlítás alapját azonban nem ezek a speciális eljárásokra vonatkozó egyedi 

szabályozások adták, hanem annak az irányelv-tervezetnek a rendelkezései, amely 

még ugyan nélkülözi a kötelező erőt, de mint acquis communautaire mindenképpen 

figyelembe veendő a vizsgált jogintézmény szabályozási kereteinek 

meghatározásakor.      
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Kutatásaim – előzőekben összefoglalt - eredményeit felhasználva az alábbi 

szabályozási modell szerint tartom lehetségesnek és szükségesnek az ideiglenes 

intézkedések Pp-beli hatályos szabályainak módosítását: 

 

1.§ A bíróság kérelemre ideiglenes intézkedéssel elrendelheti az ideiglenes 

intézkedés iránti kérelemben foglaltak teljesítését, ha tartani lehet attól, hogy a 

jelenlegi állapot megváltozása miatt a kérelmező helyzete jelentősen megnehezedhet, 

vagy jogainak gyakorlása meghiúsulhat vagy az intézkedés által a kérelmezőt 

fenyegető veszély hárítható el, ill. az ilyen rendelkezés egyéb sürgős okból látszik 

szükségesnek.  

2.§ Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem a keresetlevél benyújtása előtt is 

előterjeszthető. Ha a fél a keresetlevél benyújtása után terjeszti elő kérelmét, az 

ideiglenes intézkedésről a bíróság már az első tárgyalás kitűzését megelőzően is 

dönthet. Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet a perre hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bíróságnál kell előterjeszteni, akkor is, ha a per még nem 

indult meg. 

3.§ A bíróság az ideiglenes intézkedés elrendelését biztosítékadáshoz kötheti. 

Biztosítékként – készpénz letétbe helyezése mellett – elfogadható különösen 

bankgarancia és értékpapír-letét is. Ha a kérelmező a bíróság által kitűzött határidő 

alatt a biztosíték letétbe helyezését, vagy más módon történő nyújtását nem teljesíti, a 

bíróság elutasítja az ideiglenes intézkedés iránti kérelmét. A biztosíték összegét -  

figyelemmel az ideiglenes intézkedéssel összefüggésben, a kérelmező ellenfelénél 

bekövetkezhető hátrányra – a bíróság állapítja meg.  

4.§ Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben elő kell adni a tényállást és 

annak valószínűsítésére alkalmas bizonyítékokat. A kérelmet megalapozó tényeket 

valószínűsíteni kell. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, melynek tartalmára a 

kérelmező bizonyítékként hivatkozik. A kérelmezőnek az ideiglenes intézkedés iránt 

határozott kérelmet kell előterjesztenie. 

5.§ Az ideiglenes intézkedés tárgyában való döntés során bizonyítás 

lefolytatásának csak akkor van helye, ha a kérelem e nélkül érdemben nem bírálható 

el. 
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6.§ Az ideiglenes intézkedés tárgyában a bíróság soron kívül, de legkésőbb az 

ideiglenes intézkedés iránti kérelem előterjesztésétől számított 15 napon belül 

határoz. 

7.§  A bíróság döntése előtt a feleket személyesen meghallgatja, illetve 

lehetővé teszi, hogy az ellenfél a kérelemre írásban nyilatkozzon. A felek 

meghallgatása csak rendkívül sürgős szükség esetén, ill. akkor mellőzhető, ha a fél a 

meghallgatásra kitűzött határnapot elmulasztja. A határnap elmulasztása miatt 

igazolásnak helye nincs.     

8.§ Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemről a bíróság végzésben határoz, 

mely ellen külön fellebbezésnek van helye. A fellebbezés határideje a határozat 

közlésétől számított nyolc nap. A bíróság kérelemre a végzést maga is 

megváltoztathatja.    

9.§ A teljesítési határidő – ha a bíróság másként nem rendelkezik – a végzés 

írásbeli közlését követő napon kezdődik. 

10.§ Az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzés előzetesen 

végrehajtható. A végzés mindaddig hatályban marad, amíg azt a bíróság a felek 

bármelyikének kérelmére – a másik fél meghallgatása után – hozott végzésével, vagy 

az ítéletében (vagy az eljárást befejező egyéb határozatában) hatályon kívül nem 

helyezi. Ha a bíróság az ideiglenes intézkedésről szóló határozatát ítéletében (vagy az 

eljárást befejező egyéb határozatában) nem helyezte hatályon kívül, az, az elsőfokú 

ítélet jogerőre emelkedésével veszti hatályát, kivéve, ha az ideiglenes intézkedés 

célja a kereseti követelés későbbi kielégítésének biztosítása, mert ebben az esetben az 

ideiglenes intézkedés hatálya a végrehajtható okirat kiállításáig marad fenn.  

11. § Ha a bíróság a keresetlevél benyújtása előtt, a kérelmező ellenfelének 

meghallgatása nélkül rendeli el az ideiglenes intézkedést, a kérelmező az ideiglenes 

intézkedés tárgyában hozott határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 

köteles a keresetet benyújtani. E kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén az 

ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzés a határidő leteltének napján hatályát 

veszti. 
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12.§ Az ideiglenes intézkedés hatályát nem érinti a per 137.§ (3) bekezdése 

alapján bekövetkező megszűnése, továbbá félbeszakadása és a per tárgyalásának 

felfüggesztése. 

 

A leglényegesebb eltérés javaslatom és a hatályos szabályozási modell között 

abban áll, hogy a javaslat szükségesnek tartja – a jogintézmény szélesebb körben 

való, esetlegesen perelhárító funkciójának megteremtése érdekében, ill. 

jogharmonizációs kötelezettségeink teljesítése érdekében - az ideiglenes intézkedés 

keresetlevél előterjesztése előtti kezdeményezhetőségének lehetővé tételét. 

Amennyiben a bíróság még a per megindítása előtt rendeli el a kérelmezett 

intézkedést, az kötelező perindítást csak abban az esetben von maga után, ha az 

ideiglenes intézkedést a bíróság az ellenfél meghallgatása nélkül rendelte el, melyre a 

javaslat határidőt is szab. Ennek törvénybe iktatását garanciális szempontból tartom 

szükségesnek, ami nem jelenti azt, hogy a végzés hatálya csak a keresetlevél 

előterjesztésének idejéig korlátozódna, annak további sorsáról (esetleges 

megváltoztatásáról, vagy hatályon kívül helyezéséről), a per során előterjesztett 

bizonyítékok mérlegelése és a felek meghallgatása után dönt a bíróság. 

A másik jelentős tartalmi eltérés, hogy a javaslat általánosabban fogalmazza 

meg az ideiglenes intézkedés elrendelésének feltételeit, kialakítva ezzel az ideiglenes-

és biztosítási intézkedések egységes feltételrendszerét. A javaslat 1.§-ában 

megfogalmazott feltételek, úgy, mint „a kérelmező helyzete jelentősen 

megnehezedhet, jogainak gyakorlása meghiúsulhat ill. az intézkedéssel a kérelmezőt 

fenyegető veszély hárítható el” kétséget kizáróan magában foglalja, felöleli a 

biztosítási intézkedés elrendelésének hatályos jog szerinti feltételét, ami nem más, 

mint, hogy „a követelés későbbi kielégítése veszélyben van”. Ahogyan arra 

dolgozatom több fejezetében is utaltam, a magyar polgári eljárásjogban rendelkezésre 

állnak, mind a kielégítési, mind a biztosítási funkció betöltésére alkalmas 

jogintézmények; dogmatikailag azonban sokkal szerencsésebbnek tartanám, ha ezek 

az intézkedés-típusok funkcióik alapján egységesen a polgári perrendtartási törvény 

keretei között nyernének szabályozást. Ez, véleményem szerint, a javaslat alapul 

vételével megteremthető lenne.  Az egységes rendszerben szabályozott ideiglenes 
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intézkedések végrehajtási szabályainak rögzítése végett, szükségesnek tartanám a 

bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) X. fejezetének 

módosítását is. A fejezet címét – tekintettel az egységes szabályozás Pp.-beli 

megteremtésére – ekképpen módosítanám: „Az ideiglenes intézkedések 

végrehajtása”. A fejezet szabályai között csak utalni kellene arra, hogy amennyiben, 

a bíróság az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzésével teljesítésre kötelezi a 

kérelmező ellenfelét (kielégítési funkciót betöltő ideiglenes intézkedés), akkor az 

intézkedés végrehajtására a törvény kielégítési végrehajtására vonatkozó szabályai az 

irányadóak. Ha azonban a bíróság a követelés majdani kielégítésének biztosítása 

végett rendeli el az ideiglenes intézkedést (biztosítási funkció), az mindenekelőtt az 

ideiglenes intézkedés iránti kérelemben meghatározott pénzkövetelés biztosítására, 

ill. dolog zárlatára irányulhat. Ennek végrehajtása érdekében a Vht. pénzkövetelés 

biztosítására és a zárlatra vonatkozó szabályai (191-199.§), mint az ideiglenes 

intézkedés végrehajtásának speciális eljárási szabályai kisebb változtatásokkal 

továbbra is fenntartandóak. Ebben a rendszerben szükséges lenne a biztosítási 

intézkedések egyes eseteire vonatkozó szabályozás (Vht. 185-188.§) hatályon kívül 

helyezése, tekintettel arra, hogy a szóban forgó intézkedések általános, bármely 

perben történő elérhetőségét már a Pp. – a javaslatom 1.§-a szerint módosított – 

rendelkezései biztosítanák. 

További eltérés a javaslat és a hatályos szabályozás között, hogy a javaslat 

részletesen (bár nem kimerítően) tartalmazza a biztosítékadás szabályait. Ennek oka 

az, hogy az 1995. évi módosítás megteremtette ugyan a lehetőségét annak, hogy a 

bíróság az ideiglenes intézkedés elrendelését biztosítékadáshoz kösse, de annak 

lehetséges tárgyait, a biztosíték összegét meghatározó szempontokat és a biztosíték 

letételére, visszaadására vonatkozó eljárási szabályokat egyáltalán nem rögzítette a 

Pp.-ben, és nem szól ezekről a részben technikai jellegű, de roppant lényeges eljárási 

kérdésekről a törvényhez fűzött indokolás sem. Tekintettel arra, hogy a bíróságok 

gyakorlata mind a mai napig is kialakulatlan e körben, melynek következtében a 

bíróságok rendkívül ritkán élnek az ideiglenes intézkedés biztosítékadáshoz 

kötésének törvényadta lehetőségével, a javaslatban igyekeztem néhány alternatívát 

adni a biztosíték tárgyára vonatkozóan és rögzíteni egyes alapvető eljárási 
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szabályokat is. A magam részéről, az ideiglenes intézkedés jövőbeli alkalmazását 

illetően kardinális szerepet tulajdonítok a biztosíték nyújtásának. Tekintettel arra, 

hogy a biztosíték az intézkedéssel esetlegesen okozott hátrány fedezeti garanciáját 

jelenti, a bíróság a biztosítékadás elrendelésével javarészt átháríthatja a döntés 

felelősségét és annak anyagi következményeit a kérelmezőre. Ebben a rendszerben 

gondolkodva, azonban nem várható el a kérelmezőtől, aki vélhetően egyébként is 

szorult helyzetére tekintettel kezdeményezi az ideiglenes intézkedést, hogy jelentős 

összegű – az ellenfél esetleges kárát fedező – készpénzt helyezzen letétbe, melynek 

teljesítésétől teszi függővé a bíróság a kért intézkedés elrendelését. Ezért, hasonlóan 

a Pp. perköltségbiztosítékra vonatkozó szabályaihoz (Pp. 89-92.§), szükségesnek 

tartom, hogy a Pp tételesjogi szabályai között rendelkezzen a biztosíték lehetséges 

tárgyairól, összege meghatározásának szempontjáról és eljárási szabályairól. 

Véleményem szerint biztosítékként elfogadható a bankgarancia, értékpapír-letét és 

végső soron szóba jöhet még a (keretbiztosítéki) jelzálogjog is. A biztosítékadás 

központi problémáját azonban mégsem a biztosíték lehetséges tárgyainak a 

meghatározásában látom, hanem a biztosítékból való későbbi kielégíthetőségben, ha 

az ellenfél az alaptalanul elrendelt ideiglenes intézkedés következtében károsodna. Itt 

ugyanis a perköltségbiztosítékra vonatkozó szabályok analógia útján nem 

alkalmazhatóak, hiszen a kérelmező ellenfelének bizonyítania kell, hogy az 

ideiglenes intézkedés elrendelésével okozati összefüggésben kára keletkezett és annak 

mértékét is. Minthogy a letett biztosítéknak nincs kárátalány jellege, ez azt jelenti, 

hogy az ellenfél a kérelmezővel szembeni követelését perben, kártérítési igényként 

érvényesítheti. A magam részéről úgy vélem, hogy sürgős jogalkotói lépést igényelne 

a szükséges eljárási szabályoknak a Pp-ben történő rögzítése, mert ezek hiányában, 

teljes mértékben a jogalkalmazó egyedi megítélésétől és rendelkezésétől függ, hogy – 

jogszabályi rendelkezés hiányában - miként oldja meg a felmerülő problémát.  

             

Az általam preferált szabályozási modell, azzal, hogy lehetővé teszi az 

ideiglenes intézkedés perindítás előtti kezdeményezhetőségét, ill. megnövelt 

szerephez juttatja a kérelmezett intézkedés biztosítékadástól való függővé tételét, 

több irányban is lehetőséget teremt a jogintézmény alkalmazási körének 
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kiszélesítésére. A keresetlevél előterjesztése előtt elrendelt ideiglenes intézkedések a 

kisebb jelentőségű (bagatell) ügyekben juthatnának perpótló szerephez. A külföldi 

tapasztalatokra is építve megjelölök néhány olyan területet, jogviszonyt, ahol 

kifejezetten jelentős szerephez juthatna a keresetlevél előterjesztése előtt elrendelt 

ideiglenes intézkedés: szomszédjogi jogvitákban, birtokháborítás, vagy a Ptk. 341.§ 

alapján károsodás veszélye esetén a veszélyeztető magatartástól való eltiltás, ill. a kár 

megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére kötelezés végett. De hasonlóan 

nagy jelentőséghez juthat bérleti jogviszonnyal kapcsolatos jogvitákban, személyhez 

fűződő jogok megsértése esetén, környezetszennyezés, környezeti veszélyeztetés 

megelőzése érdekében, avagy tisztességtelen verseny ügyekben a per megindítása 

előtt kezdeményezett intézkedés. 

A nagy perértékű, bonyolult anyagi jogi jogvitát eldöntő és ezért várhatóan 

hosszadalmas perekben pedig a biztosítékadás mellett elrendelt ideiglenes 

intézkedésekkel lehetne biztosítani, egyfelől a kérelmező (felperes) időleges hatályú 

jogvédelmét az elhúzódó eljárás ideje alatt is, másfelől a kötelezett követelésének 

kielégíthetőségét, ha utóbb mégis bebizonyosodna az elrendelt intézkedés 

alaptalansága. Az ideiglenes intézkedés polgári eljárásban betöltött szerepének 

növelése ugyanis csak úgy képzelhető el és valósítható meg, ha figyelemmel vagyunk 

az ellenérdekű fél tisztességes eljáráshoz való jogából és a perbeli esélyegyenlőség 

biztosításának elvéből folyó érdekeire is. Úgy vélem, hogyha növelni kívánjuk az 

ideiglenes intézkedés jogintézményének hatékonyságát, kiszélesíteni alkalmazási 

körét (melyre jogharmonizációs kötelezettségeink teljesítése is ösztönöz), úgy, hogy 

közben a felek érdekparitása se sérüljön, meg kell teremteni azokat az eljárási 

garanciákat és biztosítani kell azoknak az eljárási eszközöknek az általános 

alkalmazhatóságát, mellyel ez a szándék a gyakorlatban is megvalósítható. 
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III./2 A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK HASZNOSULÁSA 
 

 A dolgozat az ideiglenes intézkedés perjogi intézményének első önálló, 

monografikus feldolgozása a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

hatálybalépése óta a magyar szakirodalomban. Ezt megelőzően Harmath Zoltán 

szentelt monográfiát a polgári eljárásjog ideiglenes intézkedéseinek 1932-ben. A 

jogintézményre vonatkozó külföldi szakirodalom jelentős része mindezidáig nem 

került feldolgozásra, az ideiglenes intézkedéseket érintő Európai Uniós joganyag és 

közösségi jogforrások elemzése hiányt pótló, így jelentős segítséget nyújthat e 

szakterülettel foglalkozó szakemberek számára. 

 A dolgozat eredményei nagymértékben hasznosíthatóak a Miskolci Egyetem 

Állam-és Jogtudományi Karán egyre szélesebb körben folyó, a polgári eljárásjogot is 

érintő jogharmonizációs tárgyú oktatás körében, mind a graduális képzés, mind a Kar 

által szervezett posztgraduális képzés keretében. A dolgozat segédanyaga lehet az 

általam jegyzett alternatív tárgynak is, és jelenleg tárgyalások folynak a dolgozat 

könyv formában való megjelentetéséről.     

 Az értekezés kutatási eredményeiben megfogalmazott de lege ferenda 

javaslatok és kritikai észrevételek a jogintézményt érintő jövőbeni jogalkotási feladat 

megvalósítása során is hasznosíthatóak lehetnek. 

 A dolgozat egyes részeredményeit korábban már publikáltam, néhány terület 

még publikálásra vár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

 

IV. A DOLGOZAT TÉMAKÖRÉBŐL KÉSZÜLT PUBLIKÁCIÓK 

JEGYZÉKE 

 

Tudományos közlemények, szakcikkek: 

1. Az ideiglenes intézkedés, Bírák Lapja IX. évfolyam 1999/1. szám 48-54. old.   

2. Az ideiglenes intézkedés szabályozásának várható tendenciái az Európai 

Unióban, Magyar Jog, Negyvenhetedik évfolyam, 2000. Január 50-54. o. 

3. Ideiglenes intézkedések az amerikai polgári eljárásjogban; Jogtudományi 

Közlöny LIV. évfolyam, 2000. október, 412-419. o. 

4. A francia perjog sajátos intézménye, a référé-eljárás, Magyar Jog, 

Negyvennyolcadik évfolyam, 2001. január 54-58. o. 

5. Európai körkép egyes államok polgári eljárásjogának ideiglenes intézkedéseiről, 

Jogtudományi Közlöny LVI. évfolyam, 2001. május 213-222. o. 

6. Az ideiglenes intézkedések a Brüsszeli Egyezmény 24. cikkére vonatkozó 

Európai Bírósági joggyakorlat tükrében, Magyar Jog, 2001./12. 743-752. o. 

7. Az ideiglenes intézkedés szabályozásának története Magyarországon 1868-tól a 

Polgári Perrendtartás VI. Novellájának megalkotásáig; Sectio Juridica et Politica 

2001. évi Jubileumi Kötet 423-445. o. 

8. Approche historique de la mesure provisoire en Hongrie, In: Sectio Juridica et 

Politica, Tomus XIX. Miskolc, 2001. 445-451. o. 

9. Az ideiglenes intézkedés alkalmazásának lehetőségei és problémái a polgári 

eljárásjogban; Advocat 2001. évi 3-4. száma 4-7. o. 

10. Az ideiglenes intézkedés perjogi intézményének elméleti megközelítési 

lehetőségei, Jogtudományi Közlöny megjelenés alatt, közlésre elfogadva.  

 

Oktatási anyagok, egyéb publikációk: 

 

11. Szakfordítás: Giuseppe Tarzia: Polgári eljárásjog határok nélkül; Magyar Jog, 

Külföldi jogi szemle rovatában, 2000. Május. 293-297. o. 
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12. Egyetemi jegyzet: „Polgári nemperes eljárások” címmel (Novotni kiadó, Miskolc 

2000.) 

2 szerzői ív, 4 alfejezet: 2.1.1 Elmebetegekkel kapcsolatos nemperes eljárások; 

2.1.2 A halállal kapcsolatos nemperes eljárások; 2.1.3 Bejegyzés végett indult 

nemperes eljárások; 2.1.7 Választási bíráskodás  
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The Theory and Practice of Provisional Measures in the Civil Procedural 

Law 
 

(thesis) 

 

I. 

 SUMMARY AND GOALS OF THE RESEARCH 

 

Because the duration of civil proceedings is getting longer and longer in 

Europe and world-wide (as an inevitable consequence of the complexity of our 

economy and society), the importance of the procedural institutions with the help of 

which civil procedural courts can assure the immediate and real legal protection and 

thus meet the parties' requirements for quick decisions in order to prevent legal 

prejudices which are inevitable consequences of the time factor is rising. The most 

suitable means in the civil procedural law to achieve this goal are the provisional 

measures. 

Though their beneficence is evident, there are several, mostly theoretical but 

also practical problems to be solved in order to use these institutions in everyday 

practice. The dilemma of using provisional measures is that the provisional measure 

is the court's judgement related to the substantive legal relations sued on, which is 

passed without the conditions required for the judgement on the merits. 

In Hungary the enforcement of the VI.th Supplementary Article of the Code of 

Civil Procedure in 1995 fundamentally amended the institution of the provisional 

measures and by expanding its use, the Supplementary Article made it possible that 

the provisional measures - which previously had hardly been used and become a 

marginal institution as a result of case-like regulations - are now widely used, 

efficient means of legal protection. This statement is the starting point of my thesis. 

Since the amendment of 1995, there has been gathered enough experience to 

make consequences of whether the reformed Hungarian regulation has fulfilled the 

expectations regarding the institution in question. 
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The goals of my thesis are as follows: 

 

Ø To give the definition of the provisional measure as a procedural institution 

and determine its place in the system of the procedural law, and show the 

historical characteristics of the Hungarian solution.  

Ø To examine and evaluate whether the Hungarian regulation of the provisional 

measures is suitable for assuring that the measures can provide immediate 

legal protection, which is the goal of this institution, and how this institution 

can be improved. 

Ø To determine whether the prevailing Hungarian regulation of the provisional 

measures as compared with the international solutions meets the international, 

mainly the European Union's requirements. 

Ø To set up such a regulatory model based on the statements of each chapter, 

which eliminates the shortcomings and weaknesses of the prevailing 

Hungarian regulation and meets the relating international requirements. 

 

The thesis can be divided into three, logically consecutive parts, which consist of 

six chapters: theoretical-historical questions in order to determine the place of the 

institution in the procedural law, examination of the prevailing Hungarian 

regulation, with special attention to practical experience, and showing the 

international aspects of this legal institution. 

 

To achieve the goals of the research I set up the following research plan: 

- clearing basic theoretical questions related to the institution, which at the 

same time determines the frames of the research (Chapter I.), 

- showing the historical aspects of the institution and the Hungarian 

characteristics originating from them (Chapter II.), 

- examination of the Hungarian regulation and legal practice in the field of the 

provisional measures (Chapters II.-III.), 

- showing the regulatory solutions of several foreign countries and comparing 
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them with the Hungarian legal institution (Chapter IV.), 

- the possibilities of the legal harmonisation in connection with this institution, 

the presentation and examination of the legal regulation of the European 

Union and the requirements set against the Hungarian law (Chapter V.), 

- proposals de lege ferenda, summary of the results of the research (Chapter 

VI.). 

 

II. 

 

METHODS AND RESOURCES OF THE RESEARCH 

 

The methods of each chapter in the thesis is different. Throughout the thesis 

the law comparative approach is present, which appears strikingly in the comparison 

of the foreign countries', the European Union's and the Hungarian solutions. The law 

comparative approach was necessary because, in my opinion, to evaluate the 

suitability of the Hungarian regulation of the provisional measures, their function in 

the civil proceedings and the scope of their use is only possible if we know the 

successfully working foreign regulatory models. Thus we can get acquainted with 

solutions, which may help us to create a more effective Hungarian regulation.  

The comparative research method - besides the historical approach - already 

appears in the chapter on institutional theory, but it is this chapter where I especially 

made an effort to express my own opinion and views concerning the theoretical 

questions.  

The research method used in the chapter on institutional history is primarily 

historical-descriptive method, the aim of which is to describe the national tendencies 

in the improvement. Though this chapter also contains my own statements and 

opinion, especially as the analysis of the causes leading to a comprehensive re-

regulation of provisional measures is concerned. In the chapter where the thesis is 

analysing the prevailing regulation, the descriptive approach dominates, which is 

necessary to show the present regulatory model. At both the explanation of the 

prevailing regulation and the comparative law analyses - where I found reasonable 
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and progressive - I used the critical method while examining the problems in 

question. 

Besides the prevailing and period Hungarian and European rules and 

commentaries, I used the European Union's legal resources as the resources of my 

research. Furthermore, I studied intensively the documents on both the Hungarian 

and European Union's court practices. Firstly, because of the analysing-comparative 

approach of the thesis, secondly, as a result of the shortage of the Hungarian 

professional literature relating to the institution in question, the thesis is based on a 

number of - mainly English and French - foreign resources, most of which are 

studied in Hungary for the first time. In most cases it is the Internet which made it 

possible to work with the relevant legal resources and court practices of the foreign 

countries and the European Union. 

 

III. 

 

III/1. SUMMARY OF THE RESULTS OF THE RESEARCH 

 

Regarding the set goals, the summary of the main statements of the thesis is as 

follows: 

 1. I have stated that the provisional measures, the main goal of which is to 

provide immediate legal protection, can be divided into two groups on the basis of 

their goals and effects: protective and satisfaction measures and the combination of 

them. In order to give a definition of this legal institution, I took into account the 

functions of the institution, which are generally accepted and recognised in both 

international and national -considered progressive by me - professional literature and 

the leading international court practice. With respect to all the above mentioned, I 

have given the definition of the provisional measures. Having defined the relevant 

conceptual field, I thought reasonable to examine the institution of the provisional 

measures within broader limits and not only in the prevailing Hungarian Code of 

Civil Procedure in my thesis, regardless of the fact that the different institutions 

entitled in a different way but functioning as provisional measures - on the 
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legislators' considerations or out of respect for tradition - are regulated in other 

resources of the procedural law as protective measures.  

 Having clearing the functions of the provisional measures, I have come to the 

conclusion that this duality which has characterised the practice of the provisional 

and protective measures in the Hungarian regulation for 120 years is unnecessary, 

with respect to the fact that the VI.th Supplementary Article has given such a general 

definition of the provisional measures concerning the conditions of their use and their 

goals that practically we can state that they as well fulfil the functions, which 

protective measures have within the framework of special procedures now. I have 

given a proposal de lege ferenda to integrate these two legal institutions, where there 

are more general definitions concerning the conditions of the use and goals of the 

provisional measures than in the Hungarian regulation. Thus it is obvious that 

provisional measures can fulfil all the functions which the protective measures have 

now in the Hungarian law. (Both the German and the French regulatory models may 

serve as examples, where the conditions of the use of the legal institution are more 

general.) 

2. While examining the theoretical questions relating to the provisional 

measures, I have stated that considered its characteristics, the order passed in the 

matter of the measure is close to the judgement on the merits, with respect to the fact 

that the court's decision here also requires that the substantive legal relation sued on 

should be examined, which cannot be qualified as procedural legal question. 

Having analysed and evaluated Article 156. of the Code of Civil Procedure, I 

have concluded that the provisional measures can be considered as a legal institution 

with the purpose of providing temporary legal consequence in the contemporary 

Hungarian procedural law, regarding that the Hungarian legislation abolished the 

possibility for the initiation of the provisional measures before the commencement of 

the proceeding in 1995. This rule has made it obvious that the institution can assure 

legal protection for the party only during the proceeding, which itself leads to the 

passing of the court's final judgement on merits. In this regulatory model, the 

provisional measure can produce only temporary, pending legal effect.  
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I think that it would be necessary to relax the rigidity of the prevailing 

regulatory  system and in compliance with most of the West-European solutions and 

the draft of the European Union and with respect to the goal of the institution, the 

possibility for the initiation of the provisional measures before the commencement of 

the proceeding should be introduced again. With this it could be assured that the 

provisional measures could also have the functions of  case substitution or 

prevention and not exclusively the provision of several temporary legal effects during 

the proceeding.  

To achieve this, a different approach to the institution itself  is necessary. In 

my opinion, as a consequence of the principle of the parties' rights of disposal in civil 

cases, the parties are satisfied with the state the provisional measures can result in 

and they think that this legal institution - with has a temporary legal effect, though 

later provides a final legal solution - regulates their litigious legal relations 

appropriately and that is why it would be necessary for the legislators to assure the 

initiation of the provisional measures not only after the filing of action, but also 

earlier, in a cheaper and faster proceeding. Moreover, based on a survey of the 

Hungarian court practice and the experience of the French référé proceedings, we can 

conclude that the provisional measures often encourage the parties' settlement of 

action and in this case the litigation can be finished with a judgement on the merits 

with res iudicata effect.  

Furthermore it must also be clear that if the litigation is finished without a 

judgement on the merits, what will happen to the force of the provisional measures. 

Therefore, in my de lege ferenda proposal, I deal with what to do with the 

provisional measure passed by a decree in force, if neither party in the case initiates a 

proceeding in connection with the legal relation regulated by the provisional measure 

or the case finishes without a judgement on the merits. The appropriate regulation of 

the above mentioned case is still missing from the amended Article 156 of the Code 

of Civil Procedure.  

     3. Having processed and evaluated the history of this legal institution back to 

the middle of the 18th century, I regard as an inevitable consequence that the 

provisional measures were a marginal institution of the procedural law until the 
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amendment of 1995. Before the VI. th Novel, the Hungarian legislation restricted the 

use of this institution for only few cases and strictly in those case types where the 

entitled party's interests could seriously have been injured without the use of the 

provisional measures as a result of the time factor. I have stated that both before and 

after the enforcement of the Plósz Code of Civil Procedure, a great number of case-

like regulations relating to significant legal relations characterised the use of the 

provisional measures in several substantive legal resources, which leads to the 

conclusion that there was a great need for the immediate legal protection provided by 

the provisional measures in some fields of the civil law. I am of opinion that such 

significant fields were touched by these unique regulations, which could have made 

reasonable to unify the use of the institution in the Plósz Code of Civil Procedure. 

Because of the lack of integrated regulation, the provisional measures are 

unreasonably, almost casuistically regulated in exaggerated details.  

While analysing the main causes leading towards the fundamental reform of 

the provisional measures, I have come to the conclusion that a special legal field - 

namely that of the intellectual property, within which mainly the industrial right 

protection - gave the reason to start re-regulating comprehensively this legal 

institution in Hungary  

Hungary - in order to fulfil the needs of the national legal protection and adjust 

to the international legal protection level of intellectual property - has joined several 

bilateral and multilateral international agreements, which set up the exact 

requirements for the general availability of legal institutions (among them first of all 

the provisional measures) assuring efficient assertion of rights. Thus the legislation 

had to act in accordance with the agreements, since the then prevailing Hungarian 

law neither at a general level in the Code of Civil Procedure, nor in special 

regulations made their use possible.  

The fundamental reform relating to the legal institution and required by the 

international agreements was not possible without the amendment of the legal 

resource behind that is the Code of Civil Procedure. This fundamental reform in 

connection with the legal institution and required by the international agreements 

could not be accomplished in the fields of the industrial right protection and 
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intellectual property without amending the legal resource "behind", that is the Code 

of Civil Procedure, which resulted in the comprehensive amendment of the general 

rules of the Code of Civil Procedure in 1995. 

With this amendment, the Hungarian legislation has created the legal 

conditions for the general use of provisional measures and they are actually used in 

everyday practice in certain areas (for example in infringement of trademark cases). 

Yet generally I must state that since the enforcement of the amendment, the number 

of requests based on the general regulations of Article 156 of the Code of Civil 

Procedure has not risen significantly. Still the most frequent use of the provisional 

measures is in cases regarding civil status, in child placement and alimentation cases 

based on distinct legal authorisation of the Code of Civil Procedure and the Code of 

Family Law. In my opinion, the reason for this slowly rising tendency in the use of 

the provisional measures is on one hand that they have hardly got any significant 

historical tradition, which leads to the other reason, namely that the judicial attitude 

with this kind of legal institution is rather conservative and not without prejudices. I 

think that not enough time has passed since the amendment to change this situation.   

4. Having compared the foreign and Hungarian solutions and the regulations 

of the European Union, I have come to the conclusion that with the modification 

introduced by Article 16 of Act No. LX of 1995, the Hungarian legislation has 

basically fulfilled the requirements of the European Union regulations regarding the 

contextual characteristics of the provisional measures and harmonised the 

Hungarian legal institution with the European regulatory models, which with their 

efficient use based on significant tradition can be a good example (and actually they 

were) for the Hungarian legislation.  As far as the content of the legal institution is 

concerned, I have made several, while in technical respect, I have felt necessary to 

make quite a lot of changes to the prevailing regulation.  

Regarding the above mentioned European Union's regulations, there must be 

made a distinction: there are no such a legal resource in the studied legal material of 

the EU, which would impose the assurance of the general availability of the 

provisional measures as far as the general rules of the procedural law is concerned. 

Such regulations can be found in certain case types (for example bankruptcy 
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proceedings, industrial right protection and intellectual property proceedings), the 

European Union's Directives and Regulations. The Hungarian procedural rules 

concerning the above mentioned areas, regardless of several exceptions, make the 

order of the use of the provisional measures during the proceedings possible, so we 

can state that the Hungarian legislation meets (or intends to meet) the requirements of 

harmonisation. Yet, the comparison of the Hungarian legal institution was not 

actually based on the unique regulations of the special proceedings but on the rules of 

that Draft Directive, which although lacks the binding force now, as acquis 

communautaire, must be taken into account when we want to determine the 

framework of the regulation of the legal institution in question. 

 

Using the above summarised results of my research, I have concluded on the 

following possible regulatory model and I think that the prevailing Code of Civil 

Procedure should be amended according to it: 

 

Article 1. The court - by application - may order with provisional measures 

the fulfilment of those requested in the application for provisional measures, if there 

is a possibility that because of the change of the status quo between the parties, the 

applicant’s status may become significantly worse, or he may be inhibited in the 

practice of his rights, or by using the provisional measures a danger threatening the 

applicant may be prevented or such a regulation seems necessary out of other urgent 

causes.  

Article 2. The application for provisional measures can be submitted before 

the commencement of the proceeding. If the application is submitted by the party 

after filing the statement of claim, the court may make a decision in the case of the 

provisional measure before fixing the day of the first hearing. The application for the 

provisional measure must be submitted to the court with jurisdiction and competence 

in the hearing, even if the proceeding has not started yet. 

Article 3. The court may require guarantee for the order of the provisional 

measures. The guarantee - besides cash deposit - may be bank guarantee and security 

deposit as well. If the applicant does not fulfil the requirement for the deposit of the 
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guarantee or the provision of the guarantee in another way within the fixed by the 

court period of time, the court may refuse the application for the provisional measure. 

The amount of the guarantee - with respect to the disadvantage on the other party's 

side as a result of the provisional measure - is determined by the court. 

Article 4. The application for the provisional measure must contain the facts 

and the presumptive proofs. The facts substantiating the application must be 

presumed. The document, the content of which the applicant refers to as a proof, 

must be attached. The party must submit a distinct application for the provisional 

measure.  

Article 5. There must be giving evidence during the granting of the 

provisional measure only if the application cannot be judged on the merits without 

this. 

Article 6. The court makes an anticipatory decision in the case of the 

provisional measure, but within 15 days from the submission of the application for 

the provisional measure.  

Article 7. The measure shall not be granted until all parties have had the 

opportunity to be heard in person or to answer the application in writing. The hearing 

of the parties may be neglected only in extremely urgent cases or when the party 

misses the fixed day for the hearing. In the case of missing the day of the hearing, 

there is no possibility for an excuse.  

Article 8. The court decides in the case of the application for the provisional 

measure with an order, against which there is a distinct opportunity for appeal. The 

deadline for the appeal is eight days from the communication of the order. The court 

itself - by application - may vary the order. 

Article 9. The deadline for the accomplishment - if the court does not order in 

another way - starts on the following day after the written communication of the 

order. 

Article 10. The order granting a provisional measure has executory force. The 

order remains in force until the court - by any party's application - after hearing the 

other party – sets aside it by passing an order or a judgement (or any other final 

decision). If the court does not set aside its decision made in the case of the 
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provisional measure with its final judgement (or other final decision passed in the 

proceeding), the provisional measure expires with the enforcement of the judgement 

passed by the court of first instance. 

Article 11. If the court orders the provisional measure before the 

commencement of the proceeding ex parte (without hearing the other party), the 

applicant must bring his action within 15 days after receiving the decision passed in 

the case of the provisional measure. If he fails this obligation, the order granted in the 

case of the provisional measure expires on the day when the deadline terminates. 

Article 12. The force of the provisional measure is influenced neither by the 

termination of the proceeding according to Article 137 (3), nor by the interruption 

and suspension of the proceeding.  

 

The most significant difference between my proposal and the prevailing 

regulatory model is that according to the proposal, it is necessary – in order to create 

the maybe proceeding preventive function and the wider use of the legal institution as 

well as to meet the requirements of the legal harmonisation - to assure the possibility 

for the initiation of the provisional measures before bringing of action. If the court 

orders the provisional measure before the proceeding is started, this fact makes the 

starting of the proceeding compulsory only if the provisional measure was ordered by 

the court without hearing the other party, for which the proposal fixes a deadline.  

Another significant difference is that the proposal gives a more general 

definition of the conditions of ordering the provisional measures, thus establishing 

the unified system of conditions of the provisional and protective measures. As I 

have already mentioned in several chapters of my thesis, in the Hungarian procedural 

law there are legal institutions suitable to play the functions of accomplishment and 

protection, but dogmatically it would be better if these measures were all regulated 

on the basis of their functions within the framework of the Code of Civil Procedure. 

In my opinion, it could be achieved according to my proposal. In order to establish 

the rules of execution in the case of the provisional measures regulated in a unified 

system, I would think it necessary to amend Chapter X. of Act LIII. of 1995 about 

the court execution, as well. I would entitle that Chapter - with respect to the 
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establishment of the unified regulatory system in the Code of Civil Procedure - as 

follows: 'The execution of the Provisional Measures'. Among the rules of the chapter 

it should be stated that if the court makes the other party accomplish by passing the 

order in the case of the provisional measure (provisional measure with the function of 

accomplishment), the execution of the provisional measure should be according to 

the rules of the execution set by the Act. If, however, the court orders the provisional 

measure as an assurance of the later accomplishment of a request (function of 

insurance), the measure may assure cash request or foreclosure of a thing determined 

in the motion for the provisional measure. For the execution, the rules of the 

assurance of cash request and foreclosure of Act LIII. of 1995 about the court 

execution (Articles 191-199) as the special procedural rules of the execution of the 

provisional measures with slight changes could be used. In this system it would be 

necessary to invalidate several rules relating to the insurance measures of the Act 

(Articles 185-188), with respect to the fact that the general availability and use of the 

measures in question have already been assured in the - in accordance with Article 1 

of my proposal - amended Code of Civil Procedure.  

A further difference between the proposal and the prevailing regulation is that 

the proposal includes the rules of giving a suitable undertaking in details. The reason 

for this is that though the Supplementary Article of 1995 made it possible that the 

court might require an undertaking for the order of the provisional measures, it did 

not define its objects, the aspects determining the amount of the guarantee and the 

rules of the deposit and the return in the Code of Civil Procedure and neither does the 

Reasoning of the Act. With respect to the fact that the court has hardly any practice 

in this area, and that is why courts hardly use the possibility of ordering an 

undertaking for the order of the provisional measures, I have tried to give several 

alternatives in my proposal what the object of the undertaking can be and set up the 

main procedural rules. As for me, in the future use of the provisional measures I give 

a significant role of undertaking giving. Regarding the fact that the undertaking may 

eliminate the disadvantage caused by the provisional measure and act as a coverage 

guarantee, with the order of the undertaking the court passes the responsibility of the 

decision and all its consequences to the Applicant. Thinking in this system, it cannot 
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be expected from the Applicant - who must be in an urgent situation anyway to 

initiate the order of the provisional measure - that he should deposit a large amount 

of money - which could cover the damaged caused to the other party - and the court 

would order the provisional measure only upon that condition. This is the reason why 

I think necessary, that the Code of Civil Procedure should contain the rules of the 

objects of the undertaking, the aspects determining the amount of the guarantee and 

procedural rules. In my opinion, the guarantee can be bank guarantee, security 

deposit and  mortgage, too. The main problem of giving guarantee is not the 

definition of its objects, but the satisfaction from the guarantee when needed, if the 

other party would suffer damage as a cause of the order of the provisional measure 

baselessly. In this case we cannot use the rules of giving collateral regulating the 

costs of the proceeding on analogy, since the other party of the Applicant has to 

prove that he was caused damage as a result of the order of the provisional measure 

and its degree. In my opinion, the legislation should urgently set up the missing 

procedural rules in the Code of Civil Procedure, because without them now it is 

totally up to the jurisdiction that - in the lack of the rules - how a rising problem 

could be solved.  

 

The regulatory model, by making possible the initiation of the provisional 

measure before bringing of action, and making the order of the provisional measure 

depending on undertaking giving, extends the use of the legal institution.  

It is possible to extend the use of the provisional measures in civil procedures 

only if we take into account the opposing party's right to fair trial and the protection 

of his equal chances during the proceeding, as well. I think in order to raise the 

efficiency of the provisional measures and extend their use (in compliance with the 

European Union's requirements) in a way that the parties' interest would not be 

damaged, we must establish those procedural guarantees and assure the general 

availability of such procedural means, which may be put into practice. 
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III./2 THE RESULTS OF THE RESEARCH PUT INTO PRACTICE  

 

 The thesis is the first separate, monographic examination of the institution of 

the provisional measures since the enforcement of Act III. of 1952, the Code of Civil 

Procedure in the Hungarian professional literature. Before it, Zoltán Harmath wrote a 

monograph on the provisional measures in the procedural law in 1932. A large part 

of the relating foreign literature has not been studied yet and the legal material of the 

European Union and its legal resources may act as a substitute for the lack, thus they 

can provide a great help for experts dealing with this legal area.  

 The results of the thesis can be put into practice - in both the gradual and post-

gradual programmes - at the law Faculty of the University of Miskolc, where the 

education is in accordance with the legal harmonisation requirements and so is the 

teaching of the civil procedural law. The thesis could provide the teaching material 

for the alternative subject taught by myself and we are planning to publish it as a 

book.  

 The de lege ferenda proposals and critical views made and formed in the thesis 

may be useful during the future legislation work concerning this legal institution. 

 I have already published several results of the thesis and there are still areas 

which are to be published later.  

 


