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Ibi. 61 és 67.)

15,1 CSHM V/2. 355. Kőszea. 1701. május 5. (v.lt. prot. 1697-1702. 
527. p.)

151 CSHM V/2. 374-375. Kőszea. 1707. szeptember 24. (v.lt. prot. 
1702-1708. 848. p.)

152 CSHM V/2. 385. Kőszea. 1710. május 2. (v.lt. prot. 1709-1713. 
198. p.)

153 CSHM V/2. 403. Kőszeg. 1716. augusztus 4. (v.lt. prot. 
1714-1717. 372. p.)

154 CSHM V/2. 442^143. Veszprém. 1726. (v.lt. 1741-1755. jkv. 
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MŰHELY
Király Lilla

Szegény jog 
a z  19 11 .  évi m agyar 
Polgári Perrendtartás 

sza bá lyozá sóban

A szegényjog 1911. évi 
szabályozásának előzményei 
a tradicionális magyar jogban

A z a törekvés, hogy a szegény perlekedő felek elől ne 
legyen elzárva az igazságszolgáltatás útja, már a 

legrégibb jogunkban kifejezésre jutott. A római jogból
__a kánonjog közvetítésével a középkori perjogokba
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átvett elv, miszerint a szegény fél minden ügyben 
illetékmentesen perlekedhetett, a magyar jogban is 
érvényesült.

Werbőczy szokásjoggyűjteményében a szegények 
joghoz jutásával kapcsolatban szűkszavú, de a Tripar- 
riturn szellemiségéből és egy-két rendelkezéséből a sze
gények ezirányú előjogai vonatkozásában nem merül 
fel kétely.1 A 16. század közepén pedig már törvényben 
szabályozták, hogy a szegények és özvegyek ügyeit a 
királyi ítélőtáblákon pénteken és szombaton kell tár
gyalni.2 valamint azt, hogy a megyei törvényszéken a 
szegények ügyeit az első tárgyalási napon kell ..előven
ni".3 Intézkedtek továbbá a szegénységi, az árvasági és 
özvegyi bizonyítványok kiállításáról is, „minthogy a 
szegénység minőségére nézve igen gyakran vitatkozást 
és civódást" indítottak. Hangsúlyozandó azonban ehe
lyütt is, hogy a törvénycikk preambuluma is csupán 
egyes személyek kapcsán a „szegénységi minőség" két
ségbe vonásáról beszél, nem pedig a szegénységi jog 
megkérdőjelezéséről.4 A szegények ügyeinek elin
tézése az 1723:26. törvénycikk szerint is prioritást 
élvezett,5 majd a pénteki és szombati tárgyalási napra, 
a szegények, özvegyek és árvák ügyeinek kedvez
ményes sorrendjére, valamint a szegénységi, özvegyi és 
árvasági bizonyítványok kiállítására és felmutatására
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vonatkozó szabályozást az 1729:43. törvénycikk 
erősítette meg.

Az erdélyi törvények, az Approbatae Constitutiones 
regni Transsilvaniae (1653) már elrendelték, hogy a 
szegény perlekedő mellé a bíróság ügyvédet köteles 
adni. Magyarországon a szegényügyvéd ..alkalmazásá
ról" először az 1723:30. törvénycikk rendelkezett a 
megyei szegényügyvéd (advocatus pauperum) tiszt
ségének megalapításával: „minden tábla mellé egy díja
zott ügyvédet fognak alkalmazni, ki a vagyontalan sze
gényeknek ingyen tartozik segédkezni. Úgy ez. mint a 
többiek is, a szokott ügyvédi esküvel kötelezendők."6 
Az 1770. évben kiadott schema taxarum pedig arról 
tanúskodik, hogy a szegény fél a polgári peres eljárás 
díjaiból csak az írási költséget fizette, de minden szük
séges irathoz ingyenesen juthatott hozzá, sőt, a város
ban lakó helybeli szegényeknek az írók és a bírák is in
gyen „szolgáltak".

A kiegyezést követően a parlament első dolgai kö
zött szerepelt a polgári törvénykezés „ideiglenes” sza
bályozása, ezért Horváth Boldizsár akkori igazságügy
miniszter 1868-ban egy javaslatot terjesztett a parla
ment elé. melyet el is fogadtak. Az 1869. január l-jétől 
hatályos Polgári Törvénykezési Rendtartás (a további
akban: Ptrs.)7 „átmeneti” és számos, már keletke
zésekor elavultnak bélyegzett8 szabályai egy olyan 
fontos kérdést, mint a szegények joghoz jutása, csak 
néhány utalásszerű passzussal intéztek el,9 az eljáró 
bíráknak ezért számos további jogszabályt kellett alkal
mazniuk a szegényjog egyes intézményei kapcsán.10 A 
szegényjog tartalmilag ekkor bélyeg- és illetékmen
tességet jelentett. valamint mentesülést az eljárás során 
felmerülő egyes költségek előlegezése és viselése 
alól.11 A Ptrs. 90. §-a emellett biztosította a vagyonta
lan perlekedők számára az ingyenes jogi képviselet 
lehetőségét, a pártfogó ügyvéd kirendeléséről azonban 
az ügyvédi kamara választmánya gondoskodott.12 A 
szegényjog igénybevételéhez a vagyontalanságot min
dig hatósági bizonyítvánnyal kellett igazolni,15 melyet 
községekben az elöljáróság, városokban a polgármester 
vagy az általa megbízott közeg, Budapesten a kerületi 
elöljáróság állított ki.14

A z 7 97 7. évi Polgári Perrendtartás 
szegényjogi rendszere

A20. század elejére egyértelművé vált, hogy a 
szegénységi jog területét uraló minimum

szabályozás segítségért kiált. A jogterület újragondo
lását és rendszerbe foglalását az 1915. január l-jén 
hatályba lépett, a Polgári Perrendtartásról (a továbbiak
ban: Pprt.) szóló 1911:1. törvénycikk végezte el, a 
bélyeg- és illetékmentesség feltételeinek meghatáro
zását azonban külön jogszabályok körébe utalta (Pprt. 
113. § második bekezdés), amelyek közül kiemelendő a 
törvénykezési illetékről szóló 1914:43. törvénycikk (a 
továbbiakban: Tillt.).15

A  s z e g é n y s é g i jo g  t íp u s a i és ta r ta lm u k

A szegénységi jognak a Pprt. elején elhelyezett 
szabályai (1 12-123. §) a korábbiakhoz képest tágabb 
körben vonták meg a szegényjog fogalmát.16 azonban 
európai összehasonlításban -  és e tekintetben különös 
figyelmet fordítva az osztrák és német perrendre, ahon
nan Plósz a szegényjogra vonatkozó szabályanyag 
jelentős részét kölcsönözte -  még így is lényegesen 
szigorúbb feltételeket szabtak. A korábbi szabály -  
szinte szó szerinti -  fenntartása mellett17 a kódex 
kivételes szabályként építette be a méltányossági alapú, 
bírói mérlegelést biztosító ama rendelkezést, hogy „a 
bíróság azonban az összes körülmények tekintetbe 
vételével szegénységi jogban részesítheti azt a felet is, 
aki a perköltséget fedezni nem tudja anélkül, hogy a 
saját és azoknak a hozzátartozóinak szükséges tartása 
sérelmet szenvedne, akiknek tartására törvénynél vagy 
törvényes gyakorlatnál fogva köteles."18 Nóvum továb
bá. hogy az alaptalan perlekedés mindkét típusú 
szegényjog megadásának negatív feltételeként jelent 
meg,19 megakadályozva ezzel egyrészt azt. hogy egye
sek ..perlekedési viszketegből" a bíróságot alaptalan 
perekkel terheljék le, másrészt pedig elejét véve annak 
is. hogy az ellenfélnek esetleg meg nem téríthető költ
ségeket okozzanak.20

A szegénységi jog feltételrendszerének elvi tisz
taságát a tartalmi elemek széttördelt szabályozása bon
totta meg. A Pprt. a szegénységi jogban részesülő fél 
számára biztosította a bélyeg, az illeték, a perköltség
biztosíték. a bírósági kiküldöttek díjainak és kiadá
sainak, a tanúk és szakértők illetményeinek, valamint a 
szükséges hirdetmények és az ügygondnok költségének 
előlegezése és megfizetése alóli mentességet, továbbá a 
fél pártfogó ügyvéd kirendelésére szerzett jogosultsá
got ( I 13. §). A Pprt.-nek a szegénységi jog tartalmi ele
meire vonatkozó egységes szabályozását a Tillt. 75. §-a 
törte meg;21 az ugyanis különbséget tett a Pprt. 112. § 
első és második bekezdése szerinti szegénységi jog 
között.22 Az illetéktörvény a Pprt. 112. § második 
bekezdésében szabályozott méltányossági alapú sze
génységi jogot tartalmilag „elméltánytalanította”, hi
szen az -  ellentétben a Pprt. 112. § első bekezdésében 
szabályozottól (Tillt. 75. § első bekezdés) -  az illeték- 
mentesség kedvezményét nem vonta maga után, az 
illetékfeljegyzés jogát pedig csak akkor, ha a szegény 
fél részére ügyének vitelére a bíróság hivatalból 
ügyvédet rendelt ki. A Pprt. 112-113. §-át -  a Tillt. 75. 
§-ával összevetésben -  a korabeli bírói gyakorlat úgy 
értelmezte, hogy a bélyeg- és illetékmentesség 
kérdésében (113. § első pont) véglegesen a pénzügyi 
hatóság döntött, de a szegényjog megadása iránti 
kérelem és a pénzügyi hatóság döntése közötti időszak
ra a felet „egyelőre" a kedvezmény megillette.25 Ennek 
következtében a Pprt. alapján egységesnek tűnő 
szegénységi jog az illeték szempontjából szétvált, így 
különbséget tehetünk a szegénységi jog két fajtája, az 
illetékmentességgel járó (tkp. teljes) és az illeték- 
mentesség nélküli (tkp. részleges), valamint ez utóbbin
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belül az illetékfeljegyzési joggal járó és az illetékfel
jegyzési jog nélküli szegényjog között.24

A Pprt. novellájának is nevezhető, a törvénykezés 
egyszerűsítéséről szóló 1930:34. törvény egy ponton, 
jelesül a részleges szegénységi jog bevezetése tekin
tetében hozott érdemi újítást a magyar szegényjog rend
szerébe. A kissé körmönfont és perjogi szempontból is 
pontatlan megfogalmazású szabályozás lényege szerint, 
ha vagyonjogi perben a szegénységi jogot kérő fél a 
perköltség egy részét fedezni tudja, a bíróság határoza
tában kimondja, hogy a Pprt. 113. § I., 3. és 4. pontjá
ban felsorolt költségek e részének megfizetése alól 
egyelőre nincs felmentve.2''

P á rtfo g ó  ü g y v é d
A szegényképviselet a Pprt. előtti szabályozásban és 

a joggyakorlatban is „kilógott” a szegényjog tartalmi 
sorából, hiszen a szegényjog megadása elvált a párt
fogó ügyvéd kirendelésétől. A szegényjogban foglalt 
előnyök közül az ingyenes ügyvédi képviselet is több 
tekintetben „különös szabályozás" alatt áll -jegyzi meg 
Magyary is a Pprt. kapcsán.26 A szegényjogban része
sülés ugyanis -  eltérően a többi tartalmi elemtől -  19II 
után sem vonta szükségszerűen maga után a pártfogó 
ügyvéd kirendelését (Pprt. 113. § 3. pont). A kiren
delést a Pprt. részben kifejezett kérelemhez kötötte, 
másrészt a kirendelés szükségességét -  amennyiben az 
ügyvédi képviselet nem volt kötelező27 -  a bíróság 
mérlegelhette.2,s Ez alapján tehát a bíróság megadhatta 
a szegényjogot akkor is, ha a félnek meghatalmazott 
ügyvédje volt.29 Valószínűsíthetően a pártfogó 
ügyvédek szükségtelen kirendelésének elharapózása 
miatt egy, a szegénységi jogon indított perek számának 
visszaszorítását célzó, 1928-as igazságügy-miniszteri 
közlemény -  jogszabályi alap nélkül (!) -  aláhúzza 
annak jelentőségét, hogy pártfogó ügyvéd kirende
lésének csak „kivételes méltánylást érdemlő esetekben" 
van helye: így „olyan ügyek díjtalan vitelére, amelyeket 
a fél személyesen is elláthatna, a törvény rendelkezése 
értelmében ügyvéd nem rendelhető ki.”30

Az ügyvéd kirendelésére -  a sürgős esetek kivételé
vel (Pprt. 116. § második bekezdés) -  továbbra is a per
bíróság székhelye szerint illetékes ügyvédi kamara 
választmánya volt jogosult,31 ezért a bírósági kirendelő 
határozatot a fél és a név szerint meg nem jelölt párt
fogó ügyvéd részére szóló kiadmánnyal együtt az ille
tékes kamarának kellett megküldeni. Ha sürgős esetben 
a bíróság rendelte ki az ügyvédet, úgy a határozatot 
közvetlenül a kirendelt ügyvédnek is megküldte.'2

A pártfogó ügyvédre vonatkozó szabályozás egyik 
kritikus pontját díjazásuk bizonytalansága jelentette. A 
kirendelt ügyvéd köteles volt az ügyet díjtalanul ellátni, 
így az általa képviselt féltől sem útiköltséget, sem 
egyéb költségeket nem követelhetett. Az ügy vitele a 
Pprt. megfogalmazásában ugyan csak „egyelőre” szá
mított díjtalannak, elvileg tehát, amint kiderült, hogy a 
szegénységi jog előfeltételei nem álltak fenn, vagy ha a 
képviselt fél utólag vagyonhoz jutott, a pártfogó ügy-

__véd díjainak és kiadásainak megtérítését a féltől köve-
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telhette.33 Ugyanígy a szegény fél részére kirendelt 
ügyvéd a perköltségben marasztalt ellenféltől közvet
lenül hajthatta be megállapított költségeit és díjait 
(Pprt. 121. §).

Ezt a szabályozást a kor témával foglalkozó jogászai 
nem véletlenül kivétel nélkül bírálták, hiszen a sze
gényképviselet effajta rendszere nem felelt meg a kor 
magas fokú szociális elvárásainak. Magyary a kirendelt 
ügyvédek oldaláról vizsgálva írja, hogy a szegény
védelem kötelezettsége „mint ellenérték nélküli közjo
gi teher nehezedik az ügyvédekre",34 míg a szegényjog 
monografikus feldolgozását adó Szepesváraljai szerint 
a szegény képviselet korabeli szabályozása a szegény 
fél szempontjából sem kielégítő, hiszen „a képviselet
nek a gyakorlatban teljesen ingyenesen ható ter
mészetéből kifolyóan nem nyújt elég biztosítékot annak 
jósága, alapossága és lelkiismeretessége iránt."33

A  s z e g é n y s é g i jo g  te r je d e lm e ,
m eg szű n é se , a z  u tó fize té s
A szegénységi jog általánosságban kiterjedt az egész 

ügyre, így az igazolásra és ellentmondásra.36 az első
fokú bíróság előtti, a fellebbviteli és a végrehajtási 
eljárásra is (Pprt. 117. § első bekezdés), a perújítási 
eljárásra viszont nem.37

A szegénységi jog törvény erejénél fogva szűnt meg 
a szegényjogban részesülő fél halálával. Emellett a per
bíróság a szegénységi jogot az eljárás bármely sza
kában hivatalból is megvonhatta, ha kitűnt, hogy a ked
vezmény feltételei eredetileg sem voltak meg, vagy 
időközben megszűntek (Pprt. 118. §). Az előbbi eset
ben azt a felet, aki szegénységi jogban hamis előadás 
alapján részesült, hatszáz koronáig terjedő pénzbírság
ban volt elmarasztalható,38 az utóbbi esetben pedig a 
szegénységi joggal perlekedő fél azokat az összegeket, 
amelyek megfizetése alól szegénységi joga alapján 
mentesült, visszamenőleges hatállyal utólag köteles 
volt megfizetni (utófizetés).39 Azon az alapon, hogy a 
perlekedés már előre eredménytelennek mutatkozik 
(Pprt. 112. § harmadik bekezdés), a szegény fél részére 
kirendelt ügyvéd kérelmére is köteles volt a bíróság 
határozni a szegénységi jog megvonása kérdésében 
(Pprt. 118. § második bekezdés).

A  s z e g é n y s é g i jo g  ir á n t i  e ljá rá s
A perbíróság a szegényjog kérdésében végzéssel ha

tározott. Minthogy a szegénységi jog megadása az ellen
fél jogi helyzetét nem érintette, annak megadása, meg
vonása és az utófizetés elrendelése tárgyában a bíróság 
az ellenérdekű fél meghallgatása nélkül dönthetett.40 A 
szegénységi jog megvonása és az utófizetés elrendelése 
előtt a szegény felet meg kellett hallgatni. A szegénysé
gi jog iránti eljárásban a szegény fél személyesen vagy 
meghatalmazott útján is eljárhatott (Pprt. 122. §).

J o g o rv o s la t  a  s z e g é n y s é g i jo g  tá rg y á b a n
A Pprt. rendszerében a szegénységi jogban részesülő 

fél szempontjából kedvező, vagyis szegényjogot



megadó, illetőleg a megvonását megtagadó végzés 
ellen felfolyamodásnak nem volt helye, ugyanakkor a 
félre kedvezőtlen tartalmú, így a szegényjogot megta
gadó. megvonó, valamint utófizetést elrendelő végzés 
ellen az érintett felfolyamodással élhetett (Pprt. 123. §).

A Pprt.-nek ez a szabályozási módszere megosztotta 
a kortárs szerzőket. Az egyik -  első olvasatra túlsá
gosan liberálisnak tűnő, ám logikus érvvel alátámasz
tott -  álláspont szerint a szegényjogot megadó végzés 
ellen is biztosítani kell az ellenérdekű fél részére a 
halasztó hatályú fellebbezési lehetőséget, mert például 
a perben kényszerített pozícióban lévő alperes a konok 
perlekedőkkel szemben teljesen védtelenné válik, vagy 
-  Krégczy érzékletes megfogalmazásával -  „az ily alap
talan idézések gyakori megismétlése egyesek kifosz
tására. anyagi romlására vezethet, és a védtelen felekkel 
szinte zsarolásszámba megy."41 A másik álláspont sze
rint a szegényjogot megadó határozat ellen az ellen
érdekű fél részére nincs értelme jogorvoslati jogot biz
tosítani. A szabályozásból kitűnik, hogy a Pprt. vezér
elve e tekintetben az utóbbi álláspont volt. de az első 
álláspont képviselői részére mégis „becsempészte" azt 
a lehetőséget, hogy a szegényjog megvonását kérhessék 
a bíróságtól.42

A szabályozás erényei és hibái

A  jelen „távlatából" szemlélve a Pprt. a szegényjog 
területén kétségtelenül hiánypótló szabályozás 

alapozó munkálatait végezte el. amelynek legjobb bizo
nyítéka, hogy a jelenleg hatályban lévő Polgári Per- 
rendtartásunk perköltség-kedvezményeket szabályozó 
fejezete mind szerkezetileg, mind tartalmilag a Pprt. 
„szegénységi jog" címet viselő fejezetéből táplálkozik. 
Az 1911. évi perrend olyan elvi jelentőségű szabályo
kat fektetett le mind a perköltségviselés, mind a sze
gényjog területén, amelyek mindmáig kiállták az idő 
vasfogát. A mai szabályozási deficitek miatt a bírói 
gyakorlat is több ponton visszacsatol a Pprt. szabályai
hoz, illetőleg annak gyakorlatához.

A szabályozás megkérdőjelezhetetlen érdemei 
ellenére nem volt mentes a hiányosságoktól, hibáktól. 
Ezeket az alábbiakban foglalhatjuk össze:

a) A 20. század első felében az 1911. évi perrend
tartás és az ehhez kapcsolódó szegényjogra és 
perköltségviselésre vonatkozó szabályozás korántsem 
volt áttekinthetőnek nevezhető. A témában szinte 
„hiperregulációnak” lehetünk tanúi, hiszen a Pprt.-ben 
történt alapszabályozáson túl további fél tucat törvényi 
és két tucatot is meghaladó alsóbb szintű jogszabály 
intézkedett a polgári peres eljárásban elnyerhető 
szegényjogról. A probléma megoldását a kortárs jogá
szok a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930:34. 
törvénycikktől várhatták volna, sőt egyesek -  ma már 
irreálisnak tűnő módon -  az egész szegényjog újrakodi- 
fikációjában bíztak, az Pprt. novellájának tekinthető 
törvény azonban sem erre. sem a Pprt. szegénységi jog

gal összefüggő további súlyos gyermekbetegségeire 
sem nyújtott gyógyírt.43

b) Dacára annak, hogy Pap a századfordulón az 
1893. évi tervezethez44 írt recenziójában még jóhisze
műen abból indult ki. hogy a szegényjog elnyeréséért 
senki sem fog szegénységet színlelni,4-’’ valamint 
Meszlényi is kielégítőnek találta a szegénységi joggal 
való visszaélés ellen a Pprt.-ben emelt védővonalakat,46 
nem sokkal később mind az Igazságügy-minisztéri
um,47 mind a jogtudomány48 a szegénységi jogon indí
tott perek nemkívánatos mértékű megszaporodására és 
a szegénységi joggal való visszaélés burjánzására 
figyelmeztetett. A Pprt. érezhetően nem adott hatékony 
eszközöket, s ennek folytán a jogalkotó nem is gyako
rolhatott kellő nyomást a jogalkalmazókra ahhoz, hogy 
a szegénységi jogban ténylegesen is csak az arra rászo
rulók részesüljenek. A szegényjogon való perelhetés 
sem közigazgatási (szegénységi bizonyítványok kiál
lítása). sem igazságszolgáltatási (a szegényjogot 
megadó végzés ellen nem volt helye fellebbezésnek) 
szinten nem állt érdemi kontroll alatt.49 E probléma 
tövéről számos további anomália fakadt: a szegénységi 
bizonyítványok kiadásának, ennélfogva a szegényjog 
biztosításának liberális gyakorlata50 révén a polgári 
bíróság a „konok perlekedők" állandó hadszínterévé vált. 
amellyel szükségtelen peráradatot zúdítottak a bírósá
gokra. ez pedig hosszabb pertartamot és nagyobb ügy- 
terhet eredményezett:51 az államkincstár terhén a végre
hajtást kérők -  korlátozás hiányában -  az adósok vagyo
ni helyzetéről való meggyőződés nélkül, sőt. nagyon 
gyakran vagyontalanságuk biztos tudatában is újabb és 
újabb végrehajtási eljárást kezdeményeztek stb.52

c) A Pprt. az illetéktörvény már hivatkozott ren
delkezéseinek összevetésében ellentmondásosan hatá
rozta meg a szegénységi jog alap- (Pprt. 112. § első 
bekezdés) és méltányossági (Pprt. 112. § második be
kezdés) formáját. A méltányossági alapon nyújtott sze
gényjog ugyanis rejtett és így megtévesztő módon csak 
részleges költségmentességet biztosított a szegénységi 
jogban részesített fél számára.

cl) A Pprt. szegényképviseleti rendszere a szegényjo
gon perlekedő fél egyfajta „kényszerengedménye
sévé"53 tette a pártfogó ügyvédet, aki így biztos anyagi 
érdekeltség és állami díjazás híján a szegény fél ügyé
nek gyakran fizetetlen prókátorává vált.

e) A Pprt. szegényjoggal összefüggő jogorvoslati 
rendszere több ponton is átgondolatlannak mondható. 
Egyrészt a szegénységi bizonyítványok kiállítása, 
illetőleg kiállításának megtagadása ellen egyfokú 
közigazgatási jogorvoslat, ám bírósági felülvizsgálat 
nem állt rendelkezésre. Másrészt erősen vitatható a 
Pprt. 123. §-ának az a rendelkezése, amely a kedvező 
irányú, azaz a szegényjogot engedélyező határozat 
ellen nem biztosított felfolyamodást. A szegénységi jog 
Pprt.-ben szabályozott két változatának ismeretében, ha 
a fél a Pprt. 112. § első bekezdése szerinti teljes vagy 
általában szegényjog engedélyezésére irányuló kérel
met terjesztett elő, ám a bíróság csak a Pprt. 112. § 
második bekezdésében szereplő illetékmentesség.



nélküli szegényjogot engedélyezett, az tartalmilag
részben -  a teljes (Pprt. 1 12. § első bekezdése szerinti)
-  szegényjog engedélyezését megtagadó, azaz a felet
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kiadás. Franklin. Budapest. 1922, 326. p.)
35 Szcpesváraljai Haendcl Vilmos: i. m.. 141. p.
36 Térfy Gyula: i. m.. 305. p.
37 A közigazgatási bíróság 1683. számú elvi határozata (1930) 

értelmében az alapperben szerzett, illetékmentességgel járó 
szegényjog az újított perben illetékmentességet ugyanúgy nem 
biztosít, mint ahogy az alapperben nyert szegényjog az újított 
perre egyéb vonatkozásaiban sem terjed ki. Vö. még: Magyary 
Géza: i. m.. 441. p.

38 A pengő bevezetésekor a pénzbírság összege kettőszáznegyven 
pengőre változott. Vö.: 5340/1924. számú ME és 63.800/1926. 
számú IM rendelet

39 A Pprt. 119. §-a értelmében: „A szegénységi joggal perlekedő fél 
azokat az összegeket, a melyek fizetése alól szegénységi joga 
alapján egyelőre fel volt mentve, utólag köteles megfizetni, mi
helyt a szegénységi jog vagyoni feltételei már nincsenek meg."

J" A polgári perrendtartásról szóló 1911:1. törvénycikk indokolása. 
Magyar Törvénytár. 1911. évi törvénycikkek. (Budapest. Franklin)

41 Krégczy József: A szegényjog és a .. konok perlekedők " kérdéséhez 
(Jogtudományi Közlöny. 1912, II.. 95. p.). Ezt az álláspontot 
képviseli még: Szcpesváraljai Haendcl Vilmos: i. m.. 163. p.

42 Mivel a szegénységi jogot akár a fél anyagi helyzetére, akár a per 
előrelátható sikertelenségére tekintettel hivatalból is meg lehetett 
vonni. így a megvonást az ellenfél is indítványozhatta. Ez 
következik egyébként a Pprt. 123. §-ának abból a fordulatából is. 
hogy a megvonást megtagadó végzés ellen fellebbezésnek helye 
nincs, hiszen a megtagadó végzés kérelmet feltételez, a 
szegénységi jogban részesített félnek pedig ehhez nyilván nem 
fűződött érdeke.

43 Szcpesváraljai Haendel Vilmos: i. m.. 9. p.
44 Az 1911. évi Polgári Perrendtartás elkészítése Plósz Sándor 

nevéhez fűződik. Az elfogadott törvény a tervezetek sorában az 
ötödik volt. A megelőző négyet időrendben 1885-ben. 1893-ban. 
1902-ben és 1907-ben jelentették meg. Vö.: Kengyel Miklós: A 
bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben 
(Osiris. Budapest. 2003, 148-152. p.)

4-' „Ok nélkül senki sem fogja igénybe venni amúgy sem a 
szegénységi jogot, mert az emberek szegénységöket inkább 
elpalástolják. nemhogy szegénységet hatóságok előtt színlel
nének [...)." Erre alapozva Pap például szükségtelennek tartotta 
a szegénységi joggal visszaélő, vagyis a hamis tényállításokkal 
szegénységi joghoz jutott perlekedők pénzbírságban marasz
talásának meghonosítását (Pap József: A Plósz-féle polgári per
rendtartás tervezetéhez. Budapest. Eggenberger-féle Könyvke
reskedés. 1898. 60. p.)

4f’ Meszlényi Antal: i. m„ 371. p.
17 31.831/1928. számú IM közlemény a szegénységi jogon indított 

perek számának túl nagy mértékű megszaporodása tárgyában: 
44.681/1929. számú IM közlemény a szegénységi jogra 
vonatkozó jogszabályok alkalmazása tárgyában

48 Vö.: Bajzáth János: Szegénységi jog  (Jogtudományi Közlöny. 
1912. 9.. 73. p.): Lehoczky Sándor: Szegénységi jog  (Jogtudomá
nyi Közlöny, 1912. 11.. 94. p.); Szepesváraljai Haendel Vilmos: 
i. m„ 26-38. p.)

49 Bajzáth János: i. m„ 73. p.
• '" A 'agy Elek ugyan még az 1881:26. törvénycikk alapján fennálló, 

ám sajnos a Pprt. azonos szabályozása folytán (Pprt. 112. § első 
bekezdés) az 1915. január l-jét követő hatósági gyakorlat 
jellemzésére is szolgálóan méltatlankodva írja: „Ezen 
meghatározás a súlyt nem a bevételre, hanem a jövedelemre fek
teti. márpedig a jövedelem szónak nemzetgazdasági értelemében 
a közigazgatási hatóság nyugodt lélekkel adhatja szegénységi 
bizonyítványt még a jó módban élőknek is mindaddig, míg csak 
az elsőrendű kiadások levonásával az illetőnek bevétele a közön
séges napszámot meg nem haladja." Nagy Elek: Pártfogó ügyvéd 
(Jogtudományi Közlöny, 1900, 33.. 235. p.): Oppler Emil: A 
szegénységi jog  a polgári perrendtartás tervezetében (Jog- 
tudományi Közlöny. 1902, 39.. 323. p.)

M Az alaptalan perlckcdőeket Krégczy indulatosan a „jogsegély 
kártékony parazitáinak" nevezi. Vö.: Krégczy József: i. m„ 95. p.

•'2 Lehoczky Sándor: i. m., 94. p.
53 Magyary Géza: i. m„ 330. p.
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