BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉS
Mi a közvetítés?
A közvetítés célja, hogy a vitában érdekelt felek kölcsönösen együttműködve olyan
megállapodást alakítsanak ki, amellyel lezárják vitájukat. Ebben őket a vitában nem
érintett, semleges, pártatlan harmadik személy, a közvetítő (mediátor) támogatja. A
megállapodás aláírásával egyúttal a perbeli jogvitát is rendezik.
Milyen előnyei vannak?
A közvetítői eljárás gyors, rugalmas. A közvetítő a folyamatot támogatja, maga nem dönt
és nem tesz javaslatot. A megoldás kapcsán a múlt feltárása helyett a jövőre fókuszál. A
felek továbbra is maguk dönthetnek ügyükben a megállapodás elfogadásával. A
közvetítés javítja a felek közötti kommunikációt, kapcsolatot, segíti az eltérő álláspontok
megértését, elfogadását, közelítését. A kölcsönösen előnyös megoldás kidolgozásával
mindkét fél nyer.
Milyen ügyekben nem lehet közvetítést kérni?
Nincs helye közvetítésnek gondnoksági perekben, származási perekben, a szülői
felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per kivételével a szülői felügyelettel
kapcsolatos perekben, az örökbefogadás felbontása iránti perekben, 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, valamint a végrehajtási
perekben. A házassági perekben a bíróság döntése szükséges a házasság
érvénytelenségének, továbbá érvényességének, létezésének vagy nemlétezésének
megállapításához és a házasság felbontásához.
Közigazgatási perekkel kapcsolatos közvetítés speciális szabályai:
2018. január 1. napjától – amennyiben jogszabály nem zárja ki - lehetőség van
közigazgatási perekben is bírósági közvetítés kezdeményezésére. Kizárt a
közvetítés adójogi ügyekben.
Milyen kérdésekben lehet közvetítést kérni?
Minden olyan peres vagy nemperes eljárásban, ahol ez nem kizárt, így pl:
- a házassági perek, a szülői felügyeleti jog, a közös szülői felügyeleti jog, a
gyermek és szülő közötti kapcsolattartás,
- birtokperek, tulajdoni perek,
- munkaügyi,
- öröklésjogi perek,
- gazdasági perek.

Hogyan kell kezdeményezni?
Bírósági közvetítőhöz bárki fordulhat, akinek a bíróságon peres vagy nemperes ügye
folyamatban van.
A közvetítés a felek írásbeli közös kérelme, vagy bíróság kötelezése alapján indulhat.
A feleknek meg kell állapodniuk abban, hogy kérik-e a közvetítői eljárás lefolytatását, és
abban is, hogy hol kívánják annak lefolytatását.
A feleknek a közvetítésre irányuló közös kérelmet (elérhető a https://birosag.hu/eljarasoknyomtatvanyai/nyomtatvanyok/birosagi-kozvetites oldalon) az általuk kiválasztott
bírósági
közvetítési
feladatokat
ellátó
bíróságnál
(elérhető
a
https://birosag.hu/szemely/birosagi-kozvetito oldalon) kell benyújtani.
A hatékony kapcsolattartás érdekében elengedhetetlen a felek közvetlen elérhetőségének
(telefon, e-mail) megjelölése a kérelemben.
Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a közvetítői eljárás igénybevételére a bíróság kötelezte a
feleket, azzal, hogy a kérelemhez csatolniuk kell a bíróság közvetítésre kötelező
határozatát.
Közigazgatási perekkel kapcsolatos közvetítés speciális szabályai:
A közigazgatási perben a bíró a felek és az érdekeltek előzetes hozzájárulása
esetén rendeli el.
A feleknek nem kell kérelmet kitölteni, mert a bíró közvetlenül küldi meg végzését
a közvetítést elrendelő bíróság székhelye szerint illetékes törvényszéknek, és a
peres eljárást legfeljebb két hónapra felfüggeszti.
A felek ebben az esetben nem dönthetnek arról, hogy hol kívánják lefolytatni a
közvetítést.
Mit kell tennem, ha a bíróság a közvetítésre kötelezett?
A másik féllel, vagy további felekkel együttműködve a közvetítőhöz kell fordulni, és az első
közvetítői megbeszélésen részt kell venni. A feleket ezen a közvetítő az eljárás
lehetőségeiről tájékoztatja. A közvetítői eljárás csak akkor indul meg ha a felek azt a
tájékoztatást követően közösen kérik. A teendőkre vonatkozóan lásd a: „Hogyan kell
kezdeményezni?” kérdésnél kifejtetteket.
Közigazgatási perekkel kapcsolatos közvetítés speciális szabályai:
A feleknek nem kell kérelmet kitölteni, mert a bíró közvetlenül küldi meg végzését
a közvetítést elrendelő bíróság székhelye szerint illetékes törvényszéknek.

Mi van, ha a másik, vagy a többi fél nem akarja?
Amennyiben a fél - az előzőekben rögzítettektől eltérően - egyedül nyújtja be a kérelmet,
a bírósági közvetítő közreműködik abban, hogy a másik, illetve a többi fél a kérelemhez
csatlakozzon, azaz a további felekkel felveszi a kapcsolatot.
Mi a teendő a kérelem benyújtását követően?
Amennyiben a felek a bírósági közvetítést írásban kérelmezték, úgy a bíróságtól 8 napon
belül tájékoztatást kapnak a bírósági közvetítő nevéről, aki kapcsolatba lép a felekkel,
velük az első tájékoztató megbeszélésre időpontot egyeztet, és őket erre meghívja,
valamint tájékoztatást ad az eljárásban történő képviselet lehetőségéről.
Közigazgatási perekkel kapcsolatos közvetítés speciális szabályai:
A közigazgatási perben a bíró küldi meg a közvetítést elrendelő végzését, ekként a
kijelölt közvetítő veszi fel a felekkel a kapcsolatot.
Hogy zajlik a közvetítői eljárás?
Az első ülésen a feleknek személyesen kell megjelenniük. A közvetítő tájékoztatást nyújt a
bírósági közvetítés céljáról, előnyeiről, menetéről és a lehetséges kimeneteléről, hogy a
felek annak ismeretében dönthessenek arról, részt kívánnak-e venni.
Ha a felek a bírósági közvetítői eljárás lefolytatását kérik, a közvetítő előtt nyilatkozatot
írnak alá a részvételről, ebben megállapodhatnak a személyüket terhelő titoktartási
kötelezettségről, esetlegesen a képviseletről, ezzel megindul a közvetítői eljárás.
A bírósági közvetítő segít a felek közti párbeszéd helyreállításában. A közvetítés során
lehetőséget kapnak saját álláspontjuk kifejtésére, a közvetítő közreműködésével
megtárgyalják az általuk javasolt vitás kérdéseket, közösen, együttműködve számba
veszik a megoldási javaslatokat, amelyekből kiválasztják a mindkét (vagy valamennyi) fél
számára kölcsönösen előnyöseket. Amennyiben ezek kapcsán megállapodnak, úgy azt a
közvetítő a felek együttes személyes jelenlétében írásba foglalja. A megállapodást a felek
és a közvetítő is aláírja.
Meddig tart egy közvetítői eljárás?
A közvetítői eljárás a megállapodás aláírásáig, ennek hiányában a közvetítés
igénybevételére irányuló nyilatkozat aláírásának napjától számított négy hónapig tart.
Miután a közvetítés mindvégig a felek önkéntességén alapul, ezért a fentiek mellett négy
hónapon belül is megszűnik az eljárás, ha az egyik fél közli a másik féllel és a közvetítővel,
hogy a közvetítői eljárást befejezettnek tekinti, avagy a felek egybehangzóan kijelentik a
közvetítő előtt, hogy kérik a közvetítői eljárás befejezését.

Közigazgatási perekkel kapcsolatos közvetítés speciális szabályai:
A közigazgatási ügyhöz kapcsolódó közvetítői eljárás rövidebb figyelemmel arra,
hogy azt az eljárás felfüggesztésének időtartama alatt, azaz két hónapon belül be
kell fejezni.
A közvetítő feladatai:
A közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen a legjobb tudása szerinti közreműködés a
felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában.
A közvetítőt titoktartási kötelezettség terheli, amely az eljárás befejezését követően is
fennáll. Ekként pl. az alapügyben tanúként nem hallgatható meg, az eljáró bíróval nem
tarthat kapcsolatot, a közvetítői eljárásban elhangzottakat bizalmasan kezeli, arról
másokat sem tájékoztathat.
Hogyan fejeződhet be a közvetítői eljárás?
A felek megállapodást kötnek, amely a peres vagy nem peres eljárásban előterjesztett
minden vitás kérdésre kiterjed.
A felek megállapodása részleges.
A felek nem kötnek megállapodást.
Közigazgatási perekkel kapcsolatos közvetítés speciális szabályai:
A közvetítés befejezéseként a bírósági közvetítő a létrejött egyezséget írásba
foglalja, és a perbíróságnak megküldi, egyezségkötés hiányában vagy bármely fél
kérelmére a perbíróságot a közvetítés eredménytelenségéről értesíti.
Mi lesz a perrel, a közvetítés alatt?
Amennyiben a felek önként kérik a közvetítői eljárást, úgy a peres ügyben eljáró bíróság
kérelmükre a per szünetelését állapítja meg.Amennyiben a bíróság a közvetítésre kötelezi
a feleket, a peres eljárást egyidejűleg felfüggeszti. A fentiek lehetőséget adnak a feleknek
a közvetítés lefolytatására.
Közigazgatási perekkel kapcsolatos közvetítés speciális szabályai:
Két hónapig felfüggesztésre került. Ha a közvetítés a jogvita egészére vonatkozó
egyezség nélkül fejeződik be, a perbíróság az eljárást az általános szabályok szerint
folytatja.
Mit kell tenni a megállapodással?
Amennyiben a felek a megállapodás bírósági jóváhagyását szeretnék, úgy azt meg kell
küldeniük a peres, vagy nemperes ügyükben eljáró bíróság részére.

Amennyiben a felek megállapodása a jogszabályoknak megfelel a megállapodás jogvitával
érintett részét a bíró a felek kérésére egyezségbe foglalja, majd azt végzéssel jóváhagyja.
A bíróság által jóváhagyott egyezségnek ugyanaz a hatálya, mint a bírói ítéletnek.
A feleknek nem származik abból hátránya, ha nem sikerül megállapodni a közvetítői
eljárásban. Ebben az esetben a bíróság a peres eljárást lefolytatja és a bíróság dönti el a
jogvitát.
Közigazgatási perekkel kapcsolatos közvetítés speciális szabályai:
A bírósági közvetítő a létrejött egyezséget írásba foglalja, és a perbíróságnak
megküldi, egyezségkötés hiányában vagy bármely fél kérelmére a perbíróságot a
közvetítés eredménytelenségéről értesíti.
A közvetítés költségei?
Amennyiben a felek a bírósági közvetítést választják, az illetékmentes, a bírósági
közvetítőnek nem kell díjat fizetni, továbbá sikeres megállapodás esetén a felek a perben
–90%-70%-50%-illetékkedvezményben részesülhetnek. Az illetékkedvezmény mértéke
attól függ, hogy az eljárás mely szakaszában kötnek a felek egyezséget.
Hol kaphat bővebb tájékoztatást?
További tájékoztatást az ügyben eljáró bírótól, valamint a bírósági közvetítőktől
kérhetnek. Elérhetőségük megtalálható a https://birosag.hu/szemely/birosagi-kozvetito
oldalon. Az ügyfelek személyesen is tájékozódhatnak a https://birosag.hu/birosagikozvetites/tajekoztato-az-eljarasrol/ugyfeleknek oldalon.

