
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ  
A „KÖTELEZŐ KÖZVETÍTÉSHEZ”. 

 
 
 
 
A Csjk. 4:172. §. a közvetítés a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti perben 
címszó alatt úgy rendelkezik, hogy a bíróság indokolt esetben kötelezheti a szülőket, 
hogy a szülői felügyelet megfelelő gyakorlása és az ehhez szükséges együttműködésük 
biztosítása érdekében – ide értve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást 
– közvetítői eljárást vegyenek igénybe. 
 
Ezen feltételek fennállása esetén akkor kell kötelezni a szülőket a közvetítői eljárás 
igénybevételére, ha azt az ügy egyes körülményei nem zárják ki, vagy nincs más esetleg 
célravezetőbb intézkedés. 
 
A kötelezés az új Ptk. hatályba lépésekor (2014. március 15.) folyamatban lévő 
eljárásokban is alkalmazható (új Ptké. 37. §.). 
 
Mi a bíró feladata? 
 
Mérlegelnie kell az ügy körülményeit és az esetleges egyéb szempontokat, megvizsgálva 
az ügyet, hogy alkalmas-e, a kötelezés elrendelésének feltételei fennállnak-e. 
 
Megteheti a bíró, hogy először csupán ajánlja a közvetítést Pp. 148. §. (2) bekezdése 
alapján szóban, vagy írásban, tájékoztatva és nyilatkoztatva a feleket. 
 
Ha önként elmennek a közvetítőhöz, akkor a bírónak nem kell elrendelnie. Amennyiben 
azonban a fél/felek, vagy a jogi képviselő (k) indokolatlanul elzárkóznak, akkor dönthet 
a bíró az elrendelésről. 
 
Ebben az esetben a kötelezés arra vonatkozhat, hogy 

• forduljanak közösen (bírósági) közvetítőhöz és  

• vegyenek részt az első közvetítői megbeszélésen. 
 
Nem lehet kötelezni a feleket arra, hogy 
 

• a közvetítői eljárást megindító nyilatkozatot aláírják 

• egy vagy több közvetítői ülésen vegyenek részt, 

• az eljárás végén megállapodjanak. 
 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a „kényszert” a kötelezéssel csak a békés 
megállapodáshoz vezető út első lépésének megtételéhez használhatja a bíró, az érdemi 
közvetítői eljáráson való részvétel változatlanul a felek szabad döntése marad. 
 
Amennyiben a bíró elrendeli a közvetítést, ezen határozatáról végzést hoz (külön nem 
fellebbezhető meg) és egyidejűleg felfüggeszti az eljárást. A jogi képviselő nélkül eljáró 



 2 

felet a határozat közlésével egyidejűleg tájékoztatja a kötelező közvetítői eljárás 
kezdeményezésének szabályairól. 
 
 
A közvetítés kezdeményezése: 
 
Történhet bírósági közvetítés lefolytatása iránti kérelemmel,  
vagy külső közvetítő felkérésével. 
A feleknek közösen kell (bírósági) közvetítőhöz fordulniuk, de az egyik fél által 
megkeresett (bírósági) közvetítő közreműködhet abban, hogy a másik (többi) fél a 
kezdeményezéshez csatlakozzon. 
 
A kötelezést tartalmazó határozat közlését követő 15 napon belül kell benyújtani a 
kérelmet, vagy megkeresni a kiválasztott közvetítőt, mely kérelemmel együtt a 
közvetítőnek is el kell juttatni a bíróság kötelező határozatának másolatát. 
 
A kötelező közvetítői eljárásról a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 
38/C., 38/D., 38/E., 38/F., 38/G. és 38/H. §-ai rendelkeznek. 
 
A közvetítői eljárás igénybevételére kötelezett fél e kötelezettsége teljesítését a 38/H. §. 
(2) bekezdése szerinti igazolás benyújtásával igazolja. 
 
Folytatódik a bírósági eljárás, 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, 

• a határozat közlésétől számított 2 hónap telt el anélkül, hogy a felek igazolást 
csatoltak volna be. 

 
Amennyiben a közvetítést követően a felek kérik az eljárás folytatását, de azzal 
egyidejűleg keresettől elállás, illetve a per megszüntetése iránti kérelem is érkezik, akkor 
per megszüntetésére kerül sor az illeték mérséklésére vonatkozó szabályok 
alkalmazásával (Itv. 58. §. (2) bekezdés). 
 
Amennyiben a felek megállapodást hoztak – a vita egészéről, vagy részéről – és kérik a 
bíróság általi jóváhagyását, akkor erről a bíró dönt, illetve megfelelően folytatja a 
tárgyalást. 
 
Ha csupán igazolást hoztak arról, hogy a kötelezésnek eleget tettek, akkor folytatódik a 
tárgyalás. 
 
Amennyiben a közvetítő felkérése, vagy az első közvetítői megbeszélés megtartása 
valamelyik fél önhibájából eredő mulasztása miatt hiúsult meg, az a fél pénzbírsággal 
sújtható. Amennyiben ingyenes bírósági közvetítői eljárásban vettek részt a felek és ezt 
követően egyezséget kötnek a perbíróság előtt az első tárgyalás után az Itv. 58. §. (3) 
bekezdése alapján az illeték a peres eljárás illetékének 50 %-a. 
 
 


