
 
A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FŐBB

JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK

1. a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény
2. a bírósági ügyvitel szabályairól szóló14/2002. (VIII.1.) IM rendelet
3. a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló 11/2014. (VII.11.) OBH utasítása
4. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
5. a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

2002. évi LV. törvény
a közvetítői tevékenységről

Kivonat

Az Országgyűlés a polgári jogviták bíróságon kívüli rendezésének elősegítése érdekében
a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény célja

1. § (1) E törvény célja,  hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek
személyi  és  vagyoni  jogaival  kapcsolatban  felmerült  azon  polgári  jogviták  rendezését,
amelyekben a felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza.
(2) E törvény hatálya nem terjed ki a külön törvényben szabályozott más közvetítői vagy
békéltetői eljárásra, továbbá a választottbírósági eljárás során lefolytatandó közvetítésre,
kivéve ha a külön törvény, vagy annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet másként
nem rendelkezik.
(3) Nincs helye e törvény szerinti  közvetítői  eljárásnak a Polgári  perrendtartásról  szóló
1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) XVI-XVIII., XX-XXI. és XXIV-XXV.
fejezetei alá tartozó ügyekben. A Pp. XV. fejezete alá tartozó ügyekben a bíróság döntése
szükséges  a  házasság  érvényességének,  illetőleg  létezésének  vagy
nemlétezésének  megállapításához,  továbbá  a  házasság  érvénytelenítéséhez  és  a
házasság felbontásához.
(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetése alá tartozó ügyekben a
közjegyző döntése szükséges a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetéséhez.

A közvetítés fogalma

2. § A közvetítés e törvény alapján lefolytatott olyan sajátos permegelőző vagy bírósági,
illetve  hatósági  eljárás  befejezését  elősegítő,  egyeztető,  konfliktuskezelő,  vitarendező
eljárás, amelynek célja - összhangban az 1. § (1) bekezdésében foglaltakkal - a vitában



érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy
(a továbbiakban: közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását
tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.

A közvetítő feladat

3. § A közvetítő feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb
tudása szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában.

II. Fejezet
A KÖZVETÍTŐ MŰKÖDÉSE

A közvetítői névjegyzék vezetése és a közvetítővé válás feltételei

A közvetítő feladata

5/B. §  Közvetítői  tevékenységet a 4.  §-ban felsorolt  személyeken és szervezeteken
kívül  az  e  törvényben  meghatározottak  szerint  bírósági  titkár,  bíró  vagy  rendelkezési
állományba helyezett bíró is elláthat (a továbbiakban: bírósági közvetítés).

…
IV. Fejezet

A KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS

A közvetítő felkérése

23. § …
(3) A felkérésnek tartalmaznia kell:

a) a felek nevét, elnevezését, lakhelyét vagy székhelyét, tartózkodási helyét,
b) a közvetítésre felkért természetes személy nevét vagy a jogi személy megnevezését,
c) ha a felet
ca) meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott nevét, címét vagy
cb) támogató segíti, a támogató nevét, címét,
d) a vita tárgyát, és
e) a felek által az eljárás során használni kívánt idegen nyelvet.
(4) A felkérésben a feleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy közös megegyezésük alapján

a közöttük fennálló vitás ügy megoldását közvetítői eljárás keretében kívánják rendezni.

Összeférhetetlenség

25. § (1) A közvetítő nem járhat el, ha
a) valamelyik felet képviseli vagy valamelyik fél támogatója,
b) a felek bármelyikének a Ptk. szerinti hozzátartozója,



c)  az  őt  foglalkoztató  jogi  személynek  valamelyik  féllel  való  viszonyában  többségi
befolyás áll fenn,

d)  a  felek  bármelyikével  munkaviszonyban,  munkavégzésre  irányuló  egyéb
jogviszonyban, továbbá tagsági viszonyban áll,

e) az ügyben egyébként érdekelt, elfogult.
(2) A közvetítő köteles a feleket tájékoztatni  arról  a tényről,  ha a felek bármelyikét a

felkérést  megelőző  öt  éven  belül  képviselte,  vagy  ha  a  felek  bármelyikével
munkaviszonyban,  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyban,  továbbá  tagsági
viszonyban állt  a  felkérést  megelőző öt  éven belül.  Ha a felek  a  tájékoztatás  alapján
másként nem állapodnak meg, az ügyben a közvetítő nem járhat el.

(3) A felek ellenkező megállapodása hiányában az a személy, aki közvetítőként, a felek
képviselőjeként  vagy  szakértőként  részt  vett  a  közvetítői  eljárásban,  továbbá
tevékenységét  szüneteltető  közvetítő,  abban  a  jogvitában,  amely  a  közvetítői  eljárás
tárgya  volt,  vagy az  annak  alapjául  szolgáló  vagy az  azzal  összefüggő  szerződésből,
egyéb jogviszonyból keletkezett, nem járhat el

a) választottbíróként,
b) valamelyik fél képviselőjeként, vagy
c) szakértőként.

Titoktartási kötelezettség

26. § (1) A közvetítőt - ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség 
terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a közvetítői tevékenységével 
összefüggésben szerzett tudomást.
(2) A közvetítő titoktartási kötelezettsége a közvetítői tevékenység megszűnése után is 
fennáll.
…

A közvetítői eljárás megindítása

28. § (2) A feleket meghatalmazás  alapján  nagykorú,  cselekvőképes  személy  vagy  jogi
képviselő   képviselheti.  A   feleknek,  jogi  személy   fél  esetében  pedig  a  képviseletére
feljogosított   személynek    az    első    közvetítői    megbeszélésen    és  a   megállapodás
megkötésekor és aláírásakor személyesen, együttesen meg kell jelenniük.
29. § Ha a felek bármelyike az első közvetítői megbeszélésen személyesen  nem  jelenik 
meg, a közvetítő a közvetítői eljárást nem indítja meg.
30. § (1) A közvetítő az első közvetítői megbeszélésen tájékoztatja a feleket
a) a közvetítés alapelveiről, a közvetítői megbeszélés főbb szakaszairól,
b) a hatékony megegyezési lehetőségek feltárásához vezető folyamatról,
c) az eljárás költségeiről,
d) a személyét  és  az  eljárásba  szükség  szerint  bevont  szakértőt   terhelő   titoktartási 
kötelezettségről,
e) arról a lehetőségről, hogy a felek a személyüket terhelő titoktartási kötelezettségről 
külön megállapodhatnak,
f) arról a tényről, hogy mint közvetítő az ügyben - ha azt az ügy jellege megkívánja - csak 
az ügyhöz kapcsolódó joganyagot, szakmai tényeket ismertetheti,
g) a 32. § (4) és a 35. § (3) bekezdésében foglaltakról.
(2) Ha az első közvetítői megbeszélésen a felek változatlanul  kérik  a  közvetítői  eljárás 
lefolytatását,  ezt  a  tényt   a  mindkét   fél  és  a  közvetítő  aláírását   tartalmazó  írásos
nyilatkozatban rögzítik. A nyilatkozatban a felek és a közvetítő megállapodnak  az  eljárás 



során felmerülő költségek, díjak előlegezésének és megfizetésének módjáról, ideértve az 
elállás és megszüntetés eseteit  is,  továbbá  a  felek  megállapodhatnak  a  személyüket 
terhelő titoktartási kötelezettségről és az általuk szükségesnek tartott  egyéb  kérdésekről.
(3) Külön  megállapodás   hiányában   a   fél  az  eljárásban  való  részvételével  felmerült 
költségeit (pl. utazás), valamint az általa meghallgatni kért személy költségeit maga viseli. 
A közvetítő közvetítői díját és költségeit,  továbbá  a  szakértő  díját  és  költségeit -  eltérő 
megállapodás hiányában - a felek egymás között egyenlő arányban viselik.
31. § (1) A 30.  §  (2)  bekezdése  szerinti   nyilatkozat   aláírásával  a   közvetítői   eljárás 
megindul.
(2)  A  közvetítői  eljárás  megindítása  az  elévülést  megszakítja.  A  közvetítői  eljárás
megállapodással  történő  eredményes  befejezése  után  az  elévülésre  a  Ptk.-nak  az
elévülés megszakítására, a közvetítői  eljárás eredménytelensége esetén a Ptk.-nak az
elévülés nyugvására vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak irányadóak.

A közvetítői eljárás lefolytatása

32. § (1) A közvetítői eljárásban a közvetítő a feleket részletesen meghallgatja, biztosítva, 
hogy a felek egyenlő elbánásban részesüljenek. Ennek során a felek  kifejthetik  érdekeik 
alapján kialakított álláspontjukat és a rendelkezésükre álló iratokat is bemutathatják.
(2) Az első közvetítői  megbeszélést  követő  egyes  megbeszéléseken  a  feleknek  -  ha
másként nem állapodnak meg - személyesen is jelen kell lenniük.
(3) A felek megállapodásától függően a közvetítő a közvetítői eljárást a felek
együttes   jelenlétében  vagy  külön-külön  tartott  megbeszélések   formájában  egyaránt
lefolytathatja.
(4)  A  közvetítő  az  egyik  féltől   kapott  tájékoztatást   közölheti  a  másik   féllel   annak
érdekében,   hogy   a   másik  fél   ennek  figyelembevételével  álláspontját  kialakíthassa,
előadhassa, kivéve, ha a tájékoztatást  adó  fél  nyilatkozata szerint  a  tájékoztatás  nem
hozható a másik fél tudomására.

A szakértő részvétele a közvetítői eljárásban

33. § (1) A közvetítő a felek egyetértésével szakértőt vehet igénybe. Szakértőként bárki 
eljárhat,  aki  valamely   kérdésben   kellő   szakértelemmel   rendelkezik,  és  akinek   a 
személyében a felek megegyeznek. A szakértőre a közvetítő összeférhetetlenségére és
a titoktartási kötelezettségére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
(2) A  szakértő  a  felkérés  kézhezvételétől  számított  8  napon  belül írásban  értesíti  a
közvetítőt a felkérés  elfogadásáról  vagy  visszautasításáról,  és  a  felkérés  elfogadása
esetén arról is nyilatkozik, hogy az ügyben érdektelen, illetve nem elfogult.
(3) A szakértő a szakértői véleményt a rendelkezésére bocsátott iratok alapján a felkérés 
kézhezvételétől   számított   30  napon   belül  írásban  terjeszti  elő.  A  határidő  a  felek 
egyetértésével egy alkalommal meghosszabbítható. A felek megállapodásától függően a 
szakértő a közvetítői megbeszélésen személyesen is részt vehet.
(4) A szakértő tevékenységéért szakértői díj és költségtérítés jár.



Más harmadik személy részvétele a közvetítői eljárásban

34. § A közvetítő a felek kérésére a közvetítői eljárásban a vitás ügy körülményeiről
tudomással bíró más személyeket is meghallgathat.

A közvetítői eljárás befejezése

35. § (1) A közvetítői eljárás befejeződik
a) a megállapodás aláírásának napjával,
b) azon a napon, amelyen az egyik  fél  közli  a  másik  féllel  és  a  közvetítővel,  hogy  a
közvetítői eljárást befejezettnek tekinti,
c) azon a napon, amelyen a felek egybehangzóan kijelentik a közvetítő előtt, hogy kérik a 
közvetítői eljárás befejezését, vagy
d) a felek eltérő megállapodása hiányában a nyilatkozat aláírásának napjától
számított négy hónap elteltével.
(2)  A közvetítő a felek együttes jelenlétében megkötött megállapodást a közvetítői eljárás 
lefolytatására választott nyelven írásba foglalja és a megállapodást  tartalmazó okiratot  a 
feleknek átadja. A megállapodást a közvetítő és az együttesen,  személyesen  jelen  lévő 
felek aláírásukkal látják el.  A  megállapodás  írásba  foglalásának  elmaradása  esetén  a 
megállapodás - részben vagy egészben - történő teljesítése a kötelező alakiság mellőzése
miatti érvénytelenséget nem orvosolja.
(3)  Ha   a   közvetítői   eljárásban   jogtanácsos,   közjegyző   vagy   ügyvéd    vett    részt 
közvetítőként,  az  eljárás  során  létrejött,  írásba  foglalt  megállapodás  alapján  joghatás
kiváltására   alkalmas   okiratot   nem   készíthet   és   a   közvetítő   jogtanácsosként  vagy
ügyvédként annak ellenjegyzésére sem jogosult.
(4) Ha a megállapodásban névcsere, hibás  név-  vagy  számelírás,  számítási  hiba  vagy 
más hasonló elírás történt,  a  felek  együttes  kérelme  alapján  a  közvetítő -  a  kérelem
kézhezvételét követő - 15 napon belül kijavítja a megállapodást.
(5) A   közvetítői   eljárás   megindítása,  lefolytatása  és  befejezése  során  a   személyes
megjelenés     követelményét     nem     kell      teljesíteni,    ha    a     közvetítői     eljárást
videokonferencia alkalmazásával folytatják le.
36. § (1) A közvetítői eljárásban létrejött megállapodás nem érinti  a  feleknek  azt  a  jogát,
hogy  a   vitás  ügyben  igényüket  bírósági    vagy  választottbírósági   eljárás   keretében
érvényesítsék.
(2) Ha törvény másként  nem  rendelkezik  és  a  felek  másként  nem  állapodtak  meg,  a
közvetítői eljárás befejezését követően indult bírósági vagy választottbírósági eljárásban a 
felek nem hivatkozhatnak
a) a  másik  fél   által,  a   vita   lehetséges   megoldásával   összefüggésben  a   közvetítői
eljárásban kifejtett álláspontra, javaslatra, és
b) a másik félnek a közvetítői eljárásban tett elismerő, joglemondó nyilatkozatára.
…
38. § (1) A közvetítő (a jogi személy nevében eljáró közvetítő esetében a jogi személy) a 
közvetítői eljárás megindítását igazoló nyilatkozatot, a létrejött megállapodást, vagy az 
eredménytelenül zárult eljárásról (az ok megjelölésével) készített feljegyzést az eljárás 
befejezését követő 10 évig köteles megőrizni.
(2) A felek költségére - kérelmük alapján - a közvetítő az őrzési idő alatt az iratokról
egyszerű másolatot adhat ki.



IV. Fejezet

A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉS

A bírósági közvetítő

38/A. §  (1)   Bírósági    közvetítői    tevékenységet    az     Országos    Bírósági    Hivatal   
(a továbbiakban: OBH) elnöke által - a közvetítői szakmai képzés elvégzésének igazolását
követően - kijelölt bírósági titkár, bíró és rendelkezési állományba helyezett bíró végezhet.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerint  kijelölt  személy  a  bírósági  közvetítéssel  kapcsolatos
tevékenysége során a bírósági közvetítő megjelölést használja (a továbbiakban: bírósági
közvetítő).

(3) Ha a felek és a bírósági közvetítő abban megállapodik, az eljárás lefolytatásában
további egy vagy több bírósági közvetítő vagy közvetítő is részt vehet.

A bírósági közvetítésre vonatkozó különös rendelkezések

38/B.  § (1)  A  bírósági  közvetítésre  a  bíróság  illetékességi  területe  és  a  polgári
perrendtartás szerinti illetékességi szabályok nem irányadóak.
(2) A bírósági közvetítésre a 4-5/A. §, a 6-22. §, a 23. § (1), (2) és (3) bekezdés b) pontja,
a 24. §, a 27. §, a 28. § (1) és (3) bekezdése és a 37. § nem alkalmazható.
(3) A felek a bírósági közvetítés lefolytatása iránti közös kérelmüket a bírósági közvetítési
feladatokat ellátó bíróságnál terjeszthetik elő.
(4) A bíróság a bírósági közvetítőként eljáró bírósági titkár nevéről, az első
tájékoztató megbeszélés időpontjáról és az eljárásban történő képviselet lehetőségéről 8
napon belül tájékoztatja a feleket.
(5)  Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat a bírák kizárására vonatkozó külön
törvényben meghatározott szabályokkal együtt kell alkalmazni. A közvetítői eljárás során,
mint  közvetítő  nem  járhat  el  az  ugyanazon  közvetítői  eljárással  érintett  peres  vagy
nemperes bírósági eljárásban eljáró bíró. Az ugyanazon közvetítői eljárással érintett peres
vagy  nemperes  bírósági  eljárásban  mint  bíró  nem  vehet  részt  a  közvetítői  eljárást
lefolytató személy.
(6) E törvény 38. §-a azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a bírósági közvetítés során
keletkezett iratokat a bíróság őrzi, és gondoskodik a másolatok kiadásáról.

IV/B. fejezet 

A KÖTELEZŐ KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS 

Közvetítői eljárás igénybevételére kötelezés

38/C. § (1) Ha törvényben meghatározott jogkörében eljáró bíróság vagy hatóság a vitás
feleket közvetítői eljárás igénybevételére kötelezi, e törvény rendelkezéseit az e fejezetben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni (a továbbiakban: kötelező közvetítői eljárás).
(2) Kötelező közvetítői eljárás esetén a bíróság, illetve a hatóság arra kötelezi a feleket,
hogy  vitájuk  -  részben  vagy  egészben  -  megállapodással  történő  lezárása  céljából



legalább  egy  közvetítővel  együttműködjenek;  ezen  együttműködési  kötelezettségük
keretében a felek kötelesek
a) közösen közvetítőhöz fordulni (felkérés vagy kérelem) és
b) az első közvetítői megbeszélésen részt venni.
38/D.  §  (1)  Az  első  közvetítői  megbeszélés  díja  nem haladhatja  meg  a  jogi  segítőre
vonatkozó,  a  központi  költségvetésről  szóló  törvényben  megállapított  óradíj  egyszeri
összegének és a megjelent felek számának szorzatát.
(2) A közvetítői eljárás díjaként óradíj állapítható meg, amely nem haladhatja meg a jogi
segítőre vonatkozó, a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított óradíj és a
felek számának szorzatát.

A felekre vonatkozó különös szabályok

38/E.  §   (1)  A felek  a  közvetítő  eljárását  felkéréssel,  kérelemmel  vagy jogszabályban
meghatározott módon a kötelezést tartalmazó határozat közlését követő 15 napon belül
kötelesek közösen kezdeményezni.
(2)  A  közvetítő  felkérésének  vagy  a  bírósági  közvetítői  eljárás  iránti  kérelemnek
tartalmaznia kell  a  bíróságnak vagy a hatóságnak a közvetítői  eljárás igénybevételére
kötelező határozatának másolatát is.
38/F. §  (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a közvetítői eljárás igénybevételére 
kötelezett fél e kötelezettsége teljesítését a 38/H. § (2) bekezdése szerinti igazolásnak a 
bíróság, illetve a hatóság részére történő benyújtásával igazolja.

(2)  A  kötelező  közvetítői  eljárás  során  megkötött  megállapodásból  külön  is  írásba
foglalható az a rész, amely nem tárgya a bírósági, illetve a hatósági eljárásnak.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

39. § Ez a törvény a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.
…

Felhatalmazások

40. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
…
e) a bírósági közvetítés ügyvitelének rendjét az OBH elnöke véleményének kikérésére.
41. § Az OBH elnöke szabályzatban állapítja meg a bírósági közvetítéssel
kapcsolatos részletszabályokat.
…



A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet
Kivonat

IX/A. Fejezet

A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉS ÜGYVITELE

75/A. §  (1) A bírósági közvetítés ügyvitelére a 3.,  10-16.,  19.,  25.,  36. és 39. § nem
alkalmazható.
(2) E fejezet alkalmazása során
a) bírósági közvetítői ügy:  a bírósági közvetítés iránti kérelemben megjelölt  peres vagy
nemperes  bírósági  eljárás  (a  továbbiakban:  alapügy)  alatt  a  bírósági  közvetítő  által
lefolytatott - lajtromozás szempontjából polgári nemperes ügycsoportba tartozó - bírósági
közvetítői eljárás,
b)  bírósági  közvetítői  ügy  kezdőirata:  a  félnek  vagy a  feleknek  a  bírósági  közvetítési
feladatokat ellátó bíróságnál előterjesztett, bírósági közvetítés lefolytatása iránti egyoldalú
vagy közös kérelme.
(3) Ha a bíróságon több bírósági közvetítő működik, az ügyelosztásra jogosult bírósági
vezető a bíróság ügyelosztási rendje szerint jelöli ki az eljáró bírósági közvetítőt.
(4)  A  bírósági  közvetítői  ügy  valamennyi  iratát  a  bíróságon  -  az  érkeztetést  és
lajstromozást követően a bírósági közvetítői ügy befejeződését követő 10 évig - bírósági
közvetítő kezeli. A bírósági közvetítőnek a bírósági közvetítői ügy iratait a bíróság egyéb
irataitól elkülönítetten és elzártan kell tartania.
(5) A bírósági közvetítő közvetítői ülésjegyzéket vezet, amely tartalmazza az adott napra
kitűzött bírósági közvetítői ügyek és az alapügyek ügyszámait;  a közvetítői ülésjegyzék
nem nyilvános.
(6) Ha a bírósági közvetítői ügy kezdőirata a bírósági közvetítői  ügy megindítása iránti
kérelmen  kívül  egyéb  kérelmet  vagy  nyilatkozatot  is  tartalmaz,  arról  csak  a  bírósági
közvetítés iránti kérelmet tartalmazó másolatot kell készíteni és a bírósági közvetítői ügy
iratai között azt kell elhelyezni.
(7)  A  bírósági  közvetítői  ügyről  felvilágosítást  és  az  iratokból  másolatot  a  bírósági
közvetítői  ügy  befejeződését  követően  is  csak  bírósági  közvetítő  adhat.  A  bírósági
közvetítői  ügyben részt vevő felekkel  szóban (ideértve a telefon alkalmazását is)  vagy
írásban (ideértve a telefax és az elektronikus levél alkalmazását is) a bírósági közvetítő
tart  kapcsolatot  (ideértve  az  egyoldalú  kérelem  esetén  a  bírósági  közvetítő
közreműködését abban, hogy a többi fél a kérelemhez csatlakozzon); a bírósági közvetítői
üggyel kapcsolatos időpontot (első közvetítői megbeszélés és a bírósági közvetítői eljárás
ülésének napja) egyeztetheti és arról, valamint a megjelenéssel kapcsolatos teendőkről a
feleket tájékoztathatja.
(8) A bírósági közvetítő adja meg a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 38/B. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást.
(9)  Az első közvetítői  megbeszélés és  a bírósági  közvetítői  eljárás ülése a  közvetítés
céljának megfelelő helyen tartható meg.
(10) A bírósági közvetítői ügy befejezett,
a) ha a fél (felek) arra irányuló nyilatkozatot tesz, hogy az ügy befejezett,
b) az a) pontban foglalt nyilatkozat hiányában - ha nem indult meg a közvetítői eljárás - a
kérelem beérkezésének napjától számított öt hónap elteltével, vagy
c) ha a közvetítői eljárás a Kvtv.-ben meghatározott okból befejeződik.
75/B. §  (1) Ha a keresetlevél  -  nemperes eljárás esetén a kérelem - bírósághoz való
érkezését követően az ügy körülményeiből az eljáró bíró arra a megállapításra jut, hogy a



felek  jogvitája  (egészben  vagy  részben)  közvetítői  eljárásban  is  rendezhető,  akkor  a
feleknek  erről  és  a  közvetítői  eljárás  igénybevételének  lehetőségéről  és  feltételeiről
tájékoztatást küldhet.
(2) A bírósági közvetítés lefolytatása iránti olyan kérelem esetében, amely alapján bírósági
közvetítésnek  nincs  helye,  a  bíróság  szükség  szerint  a  felet  tájékoztatja  a  közvetítői
eljárás  és  a  bírósági  közvetítői  eljárás  lényegéről,  valamint  a  közvetítői  eljárás  és  a
bírósági  közvetítői  eljárás  igénybevételének  feltételeiről;  ennek  keretében  tájékoztatás
adható az igazságügyért felelős miniszter által a közvetítőkről vezetett névjegyzéknek a
világhálón  való  elérhetőségi  címéről.  Ha  a  bíróságon  bírósági  közvetítő  működik,  a
tájékoztatást a bírósági közvetítő adja meg.
(3)  Az  OBH  a  bíróságok  központi  internetes  honlapján  tájékoztatást  ad  a  bírósági
közvetítési feladatokat ellátó bíróságokról.

11/2014. (VII. 11.) OBH utasítás

a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Az  Országos  Bírósági  Hivatal  elnöke  a  bírósági  közvetítés  egységes  gyakorlatának
megteremtése  érdekében  -  a  bíróságok  véleményének  beszerzését  és  összegzését
követően -, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. §
(1) bekezdés b) pontjában írt jogkörében eljárva a közvetítői tevékenységről szóló 2002.
évi LV. törvény 41. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik.

1. A szabályzat célja és hatálya

1. §  (1) A szabályzat célja, hogy a közvetítői tevékenységet végző bíróra, rendelkezési
állományban lévő bíróra és bírósági titkárra vonatkozóan szabályozza a kijelölés feltételeit,
tartamát és a kijelölést megelőző eljárást,  valamint meghatározza a munkavégzésre, a
koordinációra és tájékoztatásra vonatkozó szabályokat.
(2) A szabályzat hatálya az OBH elnökére, a törvényszékkel  szolgálati  viszonyban álló
törvényszék  elnökére,  koordinátorra,  alapügyben  eljáró  bíróra,  bírósági  közvetítőnek
kijelölt  bíróra,  rendelkezési  állományba  helyezett  bíróra  és  bírósági  titkárra  (a
továbbiakban: bírósági közvetítő) terjed ki.

2. A bírósági közvetítő fogalma

2. § A bírósági közvetítő az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke által
-  a  közvetítői  szakmai  képzésről  és  továbbképzésről  szóló  63/2009.  (XII.  17.)  IRM
rendeletben  foglalt  közvetítői  szakmai  képzés  (a  továbbiakban:  képzés)  elvégzésének
igazolását követően kijelölt bíró, rendelkezési állományba helyezett bíró és bírósági titkár.
A  kijelölt  bíró,  rendelkezési  állományba  helyezett  bíró  és  bírósági  titkár  a  bírósági
közvetítéssel kapcsolatos tevékenysége során a bírósági közvetítő megjelölést használja.



3. A bírósági közvetítő tevékenysége

3. §  A bírósági közvetítő a bírósági közvetítési feladatokat ellátó bíróságnál a közvetítői
tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény hatálya alá tartozó bírósági közvetítői eljárást
folytat le.

4. A kijelölés feltétele

4. § A bírósági közvetítői kijelölésre történő előterjesztés feltétele:
a) bíró esetén a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a
továbbiakban: Bjt.) 3. § (1) bekezdése szerinti bírói szolgálati viszony,
b) rendelkezési állományba helyezett bíró esetén a Bjt. 232/E. §-a szerinti bírói szolgálati
viszony,
c) bírósági titkár esetén az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.
évi LXVIII.  törvény (a továbbiakban: Iasz.) 2. § (2) bekezdés  a)  pontja szerinti bírósági
titkári szolgálati jogviszony fennállása, továbbá
d) az a)-c) pontban megjelölt személyek esetében egyaránt a közvetítői szakmai képzésről
és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendeletben foglalt közvetítői szakmai
képzés elvégzése, illetve annak igazolása.

5. A kijelölést megelőző eljárás szabályai

5. § (1) A bírósági közvetítő kijelölésére a törvényszék elnöke az OBH elnökéhez címezve
- a kijelölésre javasolt (a továbbiakban: jelölt), a kijelölés feltételeinek megfelelő személy
hozzájáruló nyilatkozatával, illetve a kijelölési feltételeknek megfelelő személy kérelmével
együtt - tesz javaslatot.
(2) A törvényszék elnökének a javaslatában fel kell tüntetni, hogy
a) a jelölt a képzést elvégezte,
b) a jelöltnek mely időponttól és
c)  mely  szolgálati  helyen  (helyeken)  szükséges  a  bírósági  közvetítői  tevékenységet
ellátnia,
d) a kijelölést a kérelem ellenére miért nem támogatja.
(3) A javaslathoz csatolni kell a jelölt által a képzés elvégzését igazoló okiratot.
(4)  Amennyiben  a  jelölt  rendelkezési  állományba  helyezett  bíró,  a  javaslatban  fel  kell
tüntetni
a) a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat, továbbá
b)  a  Bjt.  232/H.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  munkavégzésre  beosztás  indokát,  helyét,
kezdetét és lehetséges tartamát,
c) a kijelölést - a kérelem ellenére - miért nem támogatja.
(5) Amennyiben a jelölt az Iasz. 12. §-a szerinti határozott időre kinevezett bírósági titkár, a
javaslatban fel kell tüntetni
a) a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat, továbbá
b) az Iasz. 15. § (1) bekezdése alapján a kinevezési okiratban meghatározott időtartamot.
(6) A törvényszék elnöke az 5. § (1) bekezdés szerinti kérelem előterjesztésétől számított
15 napon belül továbbítja javaslatát az OBH elnökének.



6. A kijelölés tartama, megszűnése

6. §  (1) A kijelölésről az OBH elnöke dönt.
(2) A bírósági közvetítő kijelölése
a) határozatlan időre,
b) a rendelkezési állományba helyezett bíró esetén legfeljebb 2 év határozott időre,
c) a bírósági titkár esetén a bírósági titkári jogviszony fennálltáig vagy
d)  a  határozatlan  időre  kinevezett  bírósági  titkár  esetén  legfeljebb  a  bíróvá  történő
kinevezéséig történhet.
(3)  A határozott  időre  kinevezett  bírósági  közvetítő  ismételt  kijelölésével  kapcsolatos
javaslatát  a  határozott  idő  lejártát  megelőzően  legalább  30  nappal  köteles  az  OBH
elnökéhez előterjeszteni.
(4)  Amennyiben  a  bírósági  közvetítővé  kijelölt  bírósági  titkár  bírói  kinevezést  kap,  a
bírósági közvetítővé történő kijelölése iránt a törvényszék elnökének az OBH elnökéhez
benyújtott ismételt javaslatot kell előterjesztenie.
(5) Egyebekben az ismételt kijelölésre az 5. §-ban foglaltak megfelelően irányadók.
(6) A kijelölés megszűnik:
a) a bírósági titkári, bírói szolgálati jogviszony megszűnésével,
b) a bírósági titkár bírói kinevezésével,
c) a határozott idő lejártával.
(7)  Az OBH elnöke a  törvényszék elnökének indokolt  javaslatára  a  bírósági  közvetítői
kijelölést megszüntetheti.
(8)  Az  OBH elnöke  a  bírósági  közvetítővé  kijelölt  bírósági  titkár  kijelölését  a  kijelölés
tartama alatt - a törvényszék elnöke véleményének beszerzését követően - egyéb okból is
megszüntetheti.

7. A bírósági közvetítő munkavégzésével összefüggő igazgatási feladatok

7.  §  (1)  A bírósági  közvetítővé  kijelölt  bírósági  titkár  feladatait  az  érintett  törvényszék
elnökének munkaköri leírásban kell rögzítenie.
(2) A bírósági közvetítővé kijelölt bírósági titkár munkaköri leírása tartalmazza különösen:
a) a bírósági közvetítői eljárásra alkalmas ügyek válogatásában való részvételt,
b)  a  bírósági  közvetítői  megbeszélés  előkészítését,  lefolytatását,  tartását  és
adminisztrációját, statisztika készítését,
c)  általános és  ügyspecifikus  tájékoztatók  készítését  és  az  eljáró  bíró  részére  történő
átadását,
d) a bírósági közvetítői eljárás lefolytatását,
e) a bírósági közvetítői iratok kezelését,
f) a bírósági közvetítői eljárás során született megállapodás írásbeli rögzítését,
g) a közvetlen kapcsolattartás módját, tényét valamennyi koordinátorral és bírósággal,
h) a közvetlen kapcsolattartást (akár telefonon, e-mailen is) az ügyféllel,
i)  amennyiben  a  bírósági  közvetítés  a  munkaidejét  nem tölti  ki,  egyéb  bírósági  titkári
feladatok ellátását.
(3) A rendelkezési állományba helyezett bíró bírósági közvetítői tevékenység végzésére
való beosztását a bíróval - annak megkezdése előtt legalább 30 nappal - írásban közölni
kell.  Ebben  meg  kell  jelölni  a  beosztás  indokát,  helyét,  a  munkavégzés  kezdetét  és



időtartamát. A beosztás időtartama - a 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőn belül -
a bíró kezdeményezésére vagy előzetes hozzájárulásával módosítható.
(4) A közvetítői feladatokat ellátó bíró közvetítői tevékenységét az ügyelosztási rendben a
törvényszék elnökének rögzítenie kell.
(5) A bírósági közvetítő a közvetítői tevékenysége során érdemében nem utasítható.

8. A bírósági közvetítés koordinációja

8. §  (1) Az OBH elnöke a bírósági közvetítéssel kapcsolatos feladatok összehangolására
a Bjt. 29. § (2) bekezdése szerint országos koordinátort bíz meg.
(2) A bírósági közvetítőt alkalmazó törvényszék elnöke a Bjt. 29. § (1) bekezdése alapján
helyi, a törvényszék területén igazgatási feladatot ellátó bíró koordinátort jelöl ki, akinek
személyét az OBH elnökének bejelenti.

9. Tájékoztatás a bírósági közvetítésről

9. §  (1) Az OBH elnöke a bírósági közvetítéssel kapcsolatban általános tájékoztatást ad.
(2) A bíróság a bírósági közvetítői  eljárással  összefüggésben az alábbi kérdésekről  ad
tájékoztatást:
a) a bírósági közvetítés lehetőségéről és a kötelező közvetítésről,
b) azokról az ügyekről, amelyekben bírósági közvetítői eljárásnak nincs helye,
c) a bírósági közvetítőt alkalmazó bíróságokról,
d) a bírósági közvetítő személyéről, elérhetőségéről, ügyfélfogadási időpontjairól,
e) a bírósági közvetítés illetékmentességéről, az illeték- és költségkedvezményekről,
f) a bírósági közvetítés során alkalmazandó titoktartási kötelezettségről,
g) a bírósági közvetítői eljárás folyamatáról,
h) a bírósági közvetítői és a bírósági peres/nemperes eljárás kapcsolatáról,
i)  a közvetítői eljárásról, a közvetítői névjegyzékről, a közvetítői eljárás igénybevételének
lehetőségéről.
(3) A tájékoztatást közzé kell tenni:
a) a bíróságok központi honlapján,
b) a bíróság honlapján és
c) a bírósági épület közforgalom számára nyitva álló tereiben.
(4)  A tájékoztatásra  a  bíróság  nyilvános  ügyfélfogadása  során  külön  fel  kell  hívni  a
figyelmet (megismerhetővé tétel).
(5)  Az  eljáró  bíró  a  polgári  perrendtartásról  szóló  1952.  évi  III.  törvény  148.  §  (2)
bekezdése  alapján  szóban  és  írásban,  a  rendelkezésére  álló  formanyomtatványok
felhasználásával tájékoztatja a feleket a bírósági közvetítésről.

10. A nyilvántartások és a nyilvánosság

10.  §  (1)  A törvényszékek  a  kijelölt  közvetítőket  és  koordinátorokat  nyilvántartják,  a
bírósági titkár elérhetőségét a törvényszék internetes oldalán közzéteszik az ügyfelek és



bírák tájékoztatása céljából.
(2) Az OBH nyilvántartást vezet:
a) a közvetítőkről és koordinátorokról, valamint elérhetőségeikről,
b) az OBH elnökének kijelölési határozatairól,
c) a képzésekről,
d)  a képzési  és más igazgatási  jellegű megbízásokkal  kapcsolatos központi  igazgatási
feladatokra történő felkérésekről.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatokat - a bírósági titkár közvetítő tekintetében -
az OBH a bíróságok központi internetes oldalán (www.birosag.hu) közzé teszi.

11. Záró rendelkezések

11. §  (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Az utasítás hatálybalépésekor már folyamatban lévő kijelölés iránti eljárásokra ezen
utasítás szabályai az irányadók.
(3)

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ
2013. évi V. törvény 

4:22. § [Közvetítői eljárás]
A házastársak  a  házassági  bontóper  megindítása  előtt  vagy  a  bontóper  alatt  -  saját
elhatározásukból  vagy a  bíróság kezdeményezésére  -  kapcsolatuk,  illetve  a  házasság
felbontásával  összefüggő vitás  kérdések megegyezésen alapuló  rendezése érdekében
közvetítői  eljárást  vehetnek  igénybe.  A  közvetítői  eljárás  eredményeként  létrejött
megállapodásukat perbeli egyezségbe foglalhatják.

4:172. §  [Közvetítés a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti perben]
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.

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ
1952. évi III. törvény 

148. § (2) A bíróság - amennyiben annak sikerére esély mutatkozik, különösen ha a felek
bármelyike kéri - tájékoztatja a feleket a közvetítői eljárás lényegéről, igénybevételének
lehetőségéről és ezzel összefüggésben a szünetelés szabályairól [137. § (1) bek. a) pont].
Ha a felek a közvetítői eljárás során megállapodást kötnek, azt a 137. § (3) bekezdésében
meghatározott  határidőn  belül  a  bírósághoz  egyezségként  történő  jóváhagyás  végett
benyújthatják, ebben az esetben a bíróság az eljárást folytatja és a (3) bekezdés szerint
jár el.
(3) Ha az egyezség - ideértve a (2) bekezdésben meghatározott egyezséget is - megfelel
a  jogszabályoknak,  a  bíróság  azt  végzéssel  jóváhagyja,  ellenkező  esetben  pedig  a
jóváhagyást megtagadja, és az eljárást folytatja.


