
TÁJÉKOZTATÓ 
B Í R Ó S Á G I       K Ö Z V E T Í T É S R Ő L

A közvetítés – vagy más néven mediáció – olyan, a hagyományos vitarendező (peres
és nemperes) eljárásoktól eltérő megoldás, melynek célja, hogy a vitában érdekelt
felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett  semleges,  pártatlan
harmadik  személy  a  közvetítői  (mediátor)  bevonása  mellett  megegyezéssel
rendezzék a vitájukat. 

A közvetítéssel lehetőség nyílik a perek megelőzésére, helyettesítésére.

A  bírósági  közvetítés  azonban ahhoz is  segítséget  nyújt,  hogy  a  bírósági  eljárás
megindulásakor,  illetve  annak  tartama  alatt  gyorsan,  hatékonyan,  békés  úton
rendezhető legyen a jogvita. A bírósági közvetítés lehetővé teszi, hogy a felek a per
helyett párbeszéd útján egyezségre jussanak.

A közvetítés előnyei a perrel szemben

A közvetítői eljárás lényegesen gyorsabb, rugalmasabb, mint a bírósági (peres vagy
nemperes) eljárás. A közvetítői eljárásban nem fordulhat elő, hogy az egyik fél nyer,
a másik veszít. A bírósági közvetítő segít abban, hogy a felek maguk találják meg a
megoldást  a  problémájukra.  Ez  garantálja,  hogy  a  megegyezéssel  mindkét  fél
nyerjen. Az így létrehozott megegyezés növeli az egymás iránti bizalmat és javítja az
emberi kapcsolatokat is.

A  bírósági  közvetítői  eljárás  ingyenes. A  bírósági  közvetítővel  való  vitarendezés
során  nincs  bizonyítási  eljárás,  ezért  a  perköltség  csökken,  továbbá  a  felek
illetékkedvezményben is részesíthetők, amennyiben a közvetítés eredményeként a
perben egyezséget kötnek.

Ki veheti igénybe, és milyen esetekben a bírósági közvetítőt?

A bírósági közvetítői eljárásban az vehet részt, akinek a bíróság előtt polgári peres
vagy nemperes ügye indul, vagy folyamatban van. 2018. január 1. napjától pedig a
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bíróság  előtt  indult  közigazgatási  jogviták  rendezése  során  is  igénybe  vehető  a
bírósági közvetítés. 

Ezekben  az  esetekben  a  vitás  ügyével  bárki  bírósági  közvetítőhöz  fordulhat,
felvilágosítást kérhet a bírósági közvetítői eljárás céljáról, menetéről.

Bírósági közvetítéssel rendezhetők:
 a  családjogi  viták,  például:  házassági  bontóper,  szülői  felügyelet

gyakorlásának rendezése, kapcsolattartás;
 a  szerződéses  és  szerződésen  kívüli  jogviták,  például:  kártérítés,

szavatosság,  birtokvita,  szomszédjogok,  gazdálkodó szervezetek  egymás
közötti vitái, vagyonmegosztás;

 a  munkajogi  konfliktusok,  amelyekben  a  munkáltató  és  a  dolgozó
között rendezhetők a munkabérrel, munkaviszonnyal, munkaszerződéssel
kapcsolatos vitás kérdések;

 közigazgatási jogviták, ha a felek és az érdekeltek hozzájárulnak.

A  Ptk.  (4:22.  §.)  lehetővé  teszi,  hogy  a  házastársak  –  a  megromlott  kapcsolatuk
helyreállítása,  valamint  a  házasság  felbontásával  összefüggő  vitás  kérdések
rendezése  érdekében  –  már  a  házassági  bontóper  megindítása  előtt igénybe
vehessék a közvetítést, de változatlanul sor kerülhet arra – közös elhatározásukból
vagy a bíróság javaslatára – a bontóper alatt is.

A bíróság indokolt esetben kötelezheti a szülőket, hogy a szülői felügyelet megfelelő
gyakorlása  és  az  ehhez  szükséges  együttműködésük  biztosítása  érdekében  –
ideértve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást – közvetítői eljárást
vegyenek igénybe (kötelező közvetítői eljárás, Ptk. 4:172. §).

Akinek  nincs  peres  és  nemperes  ügye  folyamatban,  és  nem  indít  pert,  az  az
igazságügyért felelős miniszter által vezetett közvetítői névjegyzékből választhat a
közvetítők közül alábbi oldalon:
https://kozvetitok.kim.gov.hu/Kozvetitok/KozvetitoList

Nincs helye bírósági közvetítői eljárásnak a következő pertípusokban:
 gondnoksági perek,
 származási perek,
 a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti per kivételével a

szülői felügyelettel kapcsolatos perekben,
 az örökbefogadás felbontása iránti perekben,
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 a  közösséghez  tartozással  összefüggő  személyiségi  jog
érvényesítése  iránti  per  kivételével  az  egyes  személyiségi  jogok
érvényesítése iránt indított perekben,

 a  jegyző  birtokvédelmi  ügyben  hozott  határozatának
megváltoztatása iránt indított perekben,

 végrehajtási perekben.

A házassági perekben a bíróság döntése szükséges a házasság érvénytelenségének,
továbbá érvényességének, létezésének vagy nemlétezésének megállapításához, és
a házasság felbontásához.
A  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  közjegyző  általi  megszüntetése  alá  tartozó
ügyekben  a  közjegyző  döntése  szükséges  a  bejegyzett  élettársi  kapcsolat
megszüntetéséhez. 

Hol találja a bírósági közvetítőt?

SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK
BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTŐI

(Szekszárd, Dózsa György u. 2.)

1. Dr. Fodor Krisztina csoportvezető bíró, bírósági közvetítő
    Telefon: 74/505-800/1201
    Ügyfélfogadás
     -  helye: 7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 2.
     -  ideje: kedd  9:00 órától 11:00 óráig,
                                13:00 órától 15:00 óráig.

2. Dr. Andódi László törvényszéki bíró, bírósági közvetítő
    Telefon: 74/505-800/1181
    

3. Dr. Baksáné dr. Pál Ildikó törvényszéki tanácselnök, bírósági közvetítő
    Telefon: 74/505-800/3011
    Ügyfélfogadás
     - helye: 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.
- ideje: szerda   9:00 órától 11:00 óráig,

13:00 órától 15:00 óráig.
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4. Deutschné dr. Kupusz Ildikó közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke,
    bírósági  közvetítő
    Telefon: 74/419-511/301
 
A  felek  igénybe  vehetik  a  közvetítői  eljárást  bármely  bíróságon,  ahol  bírósági
közvetítő  működik.  A  bírósági  közvetítésre  a  bíróság  illetékességi  területe  és  a
polgári,  illetve  a  közigazgatási  perrendtartás  szerinti  illetékességi  szabályok  nem
irányadóak.  A  felek  a  lakóhelyük  szerinti  illetékes  bíróság  hirdetőtábláján  is
részletes  tájékoztatást  kaphatnak  a  lakóhelyükhöz  legközelebb  eső  bírósági
közvetítők nevéről, elérhetőségéről, azt a következő linken is elérhetik:
www.birosag.hu/engine.aspx?page=Birosagshowcontent&content=Birosagi
kozvetites

A bírósági közvetítői eljárás folyamata

A bírósági  közvetítés során a felek a bírósági közvetítés  lefolytatása iránti  közös
kérelmüket  a  bírósági  közvetítési  feladatokat  ellátó  bíróságnál  –  Szekszárdi
Törvényszéknél  –  terjeszthetik  elő.  Az  ekként  meginduló  nemperes  eljárásban a
bíróság 8 napon belül tájékoztatja a feleket a bírósági közvetítőként eljáró bírósági
közvetítő nevéről,  az első tájékoztató megbeszélés időpontjáról,  és az eljárásban
történő képviselet lehetőségéről. 

A bírósági közvetítő a felekkel szóban, telefonon, írásban tart kapcsolatot, a bírósági
közvetítői üggyel kapcsolatos időpontot – ideértve az első közvetítői megbeszélést
és a bírósági közvetítői eljárás ülésének napját – egyeztetheti és arról, valamint a
megjelenéssel kapcsolatos teendőkről a feleket tájékoztatja.

A kötelező közvetítői eljárás esetén a bíróság arra kötelezi a feleket, hogy vitájuk –
részben vagy egészben – megállapodással történő lezárása céljából a közvetítővel
együttműködjenek, azaz kötelesek 

 közösen  a  közvetítőhöz  fordulni  (a  kötelezést  tartalmazó  határozat
közlését  követő  15  napon  belül),  mely  közvetítői  felkérésnek  vagy  a
bírósági közvetítői eljárás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a bíróságnak
a közvetítői eljárás igénybevételére kötelező határozatának másolatát,

 az első közvetítői megbeszélésen részt venni.
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A feleket a közvetítő részletesen meghallgatja, biztosítja az egyenlő bánásmód elvét,
kifejthetik  érdekeik  alapján  kialakított  álláspontjukat,  bemutathatják  a
rendelkezésükre  álló  okirati  bizonyítékokat.  A  felek  egyetértésével  szakértőt  is
igénybe lehet venni a közvetítői eljárásban, a közvetítő a felek kérésére a közvetítői
eljárásban  a  vitás  körülményekről  tudomással  bíró  más  személyeket  is
meghallgathat.

A közvetítői eljárás befejeződik
 a megállapodás aláírásának napjával,
 azon  a  napon,  amelyen  az  egyik  fél  közli  a  másik  féllel  és  a

közvetítővel, hogy a közvetítői eljárást befejezettnek tekinti,
 azon a napon, amelyen a felek egybehangzóan kijelentik a közvetítő

előtt, hogy kérik a közvetítői eljárás befejezését, vagy
 a felek eltérő megállapodása hiányában a nyilatkozat aláírásának

napjától számított négy hónap elteltével.

Amennyiben  a  feleknek  sikerül  megegyezniük  a  közvetítői  eljárásban,  a  polgári
perrendtartástól  szóló  1952.  évi  III.  törvény  (régi  Pp.)  148.  §-a  és  a  polgári
perrendtartásról  szóló  2016.  évi  XIII.  törvény  (Pp.)  238.  §-a  alapján  kérhetik
egyezségük jóváhagyását a peres eljárásban. Ha a közvetítői eljárásban nem sikerül
megegyezniük, a bíróság a peres eljárást – kérelmükre – folytatja.

A közvetítő igazolást ad a feleknek arról, hogy 
 a közvetítői eljárás már megindult, de még nem fejeződött be,
 az első közvetítői megbeszélésen részt vettek,
 a  fél  jelezte  a  közvetítői  eljárás  igénybevételére  vonatkozó

kötelezettségét, mely kötelezettsége elmaradásában vétlen.

A bírósági közvetítői eljárás során alkalmazandó titoktartási kötelezettség

A bírósági közvetítőt titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot
illetően, amelyről a közvetítői tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást.
Ez a titoktartási kötelezettség a közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll.
Ebből következik, hogy a közvetítőt erre vonatkozóan tanúként meghallgatni nem
lehet. Mód és lehetőség van arra is, hogy a felek írásban rögzítsék a személyüket
terhelő titoktartási kötelezettséget, erre vonatkozóan külön megállapodhatnak. Ha
a felek  másként  nem állapodnak meg,  a  közvetítői  eljárás  befejezését  követően
indult  bírósági  vagy választott  bírósági  eljárásban a felek  nem hivatkozhatnak a
másik  fél  által  a  vita  lehetséges  megoldásával  összefüggésben  a  közvetítői
eljárásban kifejtett álláspontra, javaslatra és a másik félnek a közvetítői eljárásban
tett elismerő, joglemondó nyilatkozatára.

5



A bírósági közvetítői eljárás és a bírósági peres/nemperes eljárás kapcsolata

A  közvetítői  eljárás  megindítására  tekintettel  a  felek  kezdeményezhetik  a
folyamatban lévő polgári peres eljárás szünetelésének megállapítását a Pp. 137. §
(1) bekezdés a) pontja alapján.

A bíróság – amennyiben annak sikerére esély mutatkozik,  különösen,  ha a felek
bármelyike  kéri  –  a  régi  Pp.  148.  §  (2)  –  (3)  bekezdéseinek  és  a  Pp.  238.  §  (2)
bekezdésének  megfelelően  tájékoztatja  a  feleket  a  közvetítői  eljárás  lényegéről,
igénybevételének lehetőségéről, és ezzel összefüggésben a szünetelés szabályairól.
Ha  a  felek  a  közvetítői  eljárás  során  megállapodást  kötnek,  azt  a  szünetelés
időtartamán  belül  a  bírósághoz   egyezségként  jóváhagyás  végett  benyújthatják.
Ebben  az  esetben  a  bíróság  az  eljárást  folytatja,  és  ha  az  egyezség  megfelel  a
jogszabályoknak, azt végzéssel jóváhagyja, ellenkező esetben pedig a jóváhagyást
megtagadja, és az eljárást folytatja.

Amennyiben a bíróság kötelező közvetítői eljárás igénybevételére kötelezi a feleket,
a szükséges felhívással és tájékoztatással a per tárgyalását felfüggeszti. (Pp. 124. §,
régi Pp. 152. § (3) bekezdés)

A  peres  eljárás  felfüggesztésével  minden  határidő  megszakad,  az  eljárás
folytatásától a határidő újra kezdődik.

A kötelező közvetítői  eljárás megindítása érdekében felfüggesztett  peres eljárást
folytatni kell, ha 

 bármelyik fél igazolja, hogy a közvetítői eljárás befejeződött,
 bármelyik fél igazolja, hogy az első közvetítői megbeszélésen részt

vett, de a közvetítői eljárás nem indult meg, vagy 
 a kötelező határozat közlésétől számított két hónap eltelt anélkül,

hogy az előbbi igazolásokat becsatolták volna.

A  megfelelően  igazolt  közvetítői  eljárás  folyamatban  léte  alatt  a  felfüggesztett
tárgyalás nem folytatható.

A bírósági közvetítői eljárás eredményessége folytán igénybe vehető illeték-
és költségkedvezmények

Ha  a  közvetítői  eljárásban  létrejött  megállapodás  ellenére  a  megállapodással
rendezett  jogvita  tárgyában  a  megállapodást  megkötő  felek  bármelyike  a
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bírósághoz  fordul,  az  alperes  perköltségét  a  felperes  téríti  meg  (Pp.  86.  §  (3)
bekezdése).  A  perköltségviselés  általános  szabályai  irányadóak,  ha  a  felperes
kizárólag a megállapodásban foglaltak iránt, annak nem teljesítése miatt indít pert.

Ha  a  kötelező  közvetítői  eljárásban  létrejött  megállapodás  a  jogszabályoknak
megfelel, és a fél e körülmény ellenére a perben nem köt egyezséget, az ellenfél
perköltségének a közvetítői eljárásban felmerült részét a per eredményére tekintet
nélkül a fél téríti meg. 

Ha a kötelező közvetítői eljárásban létrejött megállapodás a jogszabályoknak nem
felel meg, és egyezségkötés hiányában a peres eljárást érdemben folytatni kell, az
ellenfél  perköltsége  közvetítői  eljárásban  felmerült  részének  a  felét  a  per
eredményére tekintet nélkül a fél téríti meg.

Kötelező  közvetítői  eljárás  esetén,  ha  a  fél  igazolja,  hogy  közvetítő  felkérését
kezdeményezte,  vagy az első közvetítői  megbeszélésen megjelent,  és a közvetítő
felkérése  vagy  a  közvetítői  eljárás  megindítása  az  ellenfél  önhibából  eredő
mulasztása miatt hiúsult meg, a fél perköltségét az ellenfél téríti  meg. Az önhiba
hiányát a mulasztó félnek kell valószínűsítenie.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 58. § (4) bekezdése értelmében az illeték
a  peres  eljárás  illetékének  50  %-a,  ha  a  felek  a  perfelvételt  lezáró  végzés
meghozatalát  –  közigazgatási  perben  az  első  tárgyalást  –  követően  egyezséget
kötnek. Ha a felek a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát – közigazgatási perben
az első tárgyalást – követően törvényben szabályozott közvetítői eljárásban vettek
részt, és ezt követően a bíróság az egyezséget jóváhagyja, az egyébként fizetendő
peres eljárás illetéke 50 %-ának a közvetítő általános forgalmi adóval növelt díjával,
de legfeljebb 50.000,-  Ft-tal  csökkentett  összegét  kell  megfizetni,  feltéve,  hogy a
közvetítői eljárást törvény nem zárja ki; a fizetendő illeték mértéke azonban ebben
az esetben sem lehet kevesebb a peres eljárás illetékének 30 %-ánál. 
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