
 

MIÉRT VÁLASSZAM A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉST? 

 

 

A peres eljárás és a közvetítés választása közötti dilemma esetén tegye fel 
magának az alábbi kérdéseket: 

Miért válasszam a peres eljárással szemben a közvetítést? 

A mediáció eszközei a problémák feloldásában: 

felek oldaláról: - személyes meghallgatás 

                        - kölcsönös megbecsülés 

közvetítı oldaláról: 

- semlegesség 
- pártatlanság 
- a folyamat kézbentartása, kísérése 

a felek és a  közvetítı szempontjából: 

               - szabadság 

               - saját ritmus 

     - szerepek meghatározása 

 

Érintettségem a peres eljárásban: 

- ki kezdeményezte? 
- mi a nézetkülönbség? 
- a kölcsönös megértés v. annak akadálya 
- a lehetséges megoldások 
- alternatívák megoldás v. megoldatlanság esetén, a reális jövı 

 

A konfliktus milyen fázisában vagyok? Elınyös számomra a közvetítés 
választása vagy sem? 

1.) A közvetítés választása – elınyök-korlátok 
- a múltbeli helyzet 
- a pénzügyi realitások 
- a döntés szabadsága 
- a belsı erıfeszítés v. annak hiánya 
- a kapcsolat minısége 
- a szervezetben elfoglalt hely, a hierarchia 



Ami bizonyos: 

- a közvetítés a párbeszédet, nem a vitát részesíti elınyben 
- saját magam hozhatok döntést a saját ügyemben 
- elkerülhetem az esetlegesen hosszadalmas bizonyítást, a számomra 
kedvezıtlen döntést 

 

Miért jó a közvetítést választani? (a status quo megırzési esélye a 
közvetítésben, elvesztése a perben) 

- személyes status quo: pszicho-szociális kockázat 
- munkahelyi status quo: pszichológiai, gazdasági kockázat 
- munkahelyen belüli csoport és a munkahely: kevésbé érintettek   
bevonódásának kockázata, a konfliktus terjedése 
- családban: a másik kirekesztése, negligálás, stb. 
- munkahelyi konfliktusban: termelés minısége, késedelmek, 
akadályoztatás, stb. 

 

Azért választom a bírósági közvetítést, mert: 

- ésszerő eredményt akarok 
- kevésbé kockázatos megegyezést, mint kockázatokat rejtı határozatot 
akarok 
- hosszan tartó megegyezést akarok 
- a kapcsolat megırzése a célom 
- nagyon gyorsan szeretném elkezdeni az eljárást 
- a kapcsolatban elfedett problémák mélyítik a konfliktust 
- szükségem van arra, hogy elmondjam mi bánt és meghallgassanak 
- akarom, hogy a másik beszéljen, magyarázza el nekem, valójában mit 
gondol vagy akar és miért 
- szükségem van arra, hogy a másik elfogadja és megértse az érveimet 
- szeretném megırizni a kontrollt a jelenlegi szituációm felett, nem 
szeretném, hogy kívüllálló hatóság döntsön ügyemben 
- más ok 

 

Hogyan készülhetek a bírósági közvetítésre? 

Mit javasolhatok én a magam szükségletei, érdekem kielégítésére, megjelenítésére? 

Mit javasolhatok én a másik fél szükségletei, vágyai kielégítésére? 

 

Hogyan készülhetek a peres eljárásra? 

Ki a legjobb ügyvéd?  Ki hajlandó mellettem tanúskodni? 

Mi lesz, ha… 



 

Hogyan elızheti meg jövıbeli konfliktusait? 

Jövıbeni konfliktus megelızés garanciái: 

- korábban jelezni, ha probléma van 
- ismétlıdı konfliktus - források, ezek felismerése, kezelése 

 

 

Hogyan tudja rendezni a jogvitát a bírósági közvetítı? 

A közvetítı nemcsak és nem elsısorban a jogvitát, hanem a vitát, a konfliktust segít 
megoldani és ez szerteágazóbb kérdések megtárgyalására ad lehetıséget, 
túlmutatva a jogvita keretein. 

A közvetítı bizalmi légkörben, békés megoldás létrehozása felé tereli a felek közötti 
tárgyalásos folyamatot, melyben a megoldás megtalálása a felek kezében van. 

 

Viselkedésem hogyan befolyásolja az eljárás kimenetelét? 

Mivel a közvetítıi eljárásban való részvétel önkéntes, bármikor, az eljárás 
megindulása elıtt és alatt is bejelenthetem, ha nem kívánok részt venni abban. 

Ha a bíró végzéssel kötelez arra a szülıi felügyeleti jog gyakorlásának rendezése 
körében, hogy kérjem a bírósági közvetítés lefolytatását és jelenjek meg az elsı 
közvetítıi megbeszélésen, tudnom kell, hogy amennyiben ennek a kötelezésnek 
önhibából nem teszek eleget, a bíró nem részesít illetékkedvezményben, esetleg 
viselnem kell a másik fél perrel felmerült költségeit, és pénzbírsággal is sújthat. 

 

Milyen ügyekben van lehetıségem bírósági közvetítést kérni? 

Ha válóperem van, a gyermekem feletti szülıi felügyeleti jogot akarom rendezni, ha 
kapcsolattartási problémákkal küzdök, munkaadómmal, munkavállalómmal, 
üzlettársammal, szomszédommal peres ügyem van. Kárt okoztak nekem, vagy 
kártérítést követlenek tılem. 

Akkor érdemes bírósági közvetítıi eljárásban megállapodást kötni pereskedés 
helyett, ha a felek kapcsolata az ítéletet követıen is fennmarad: például közös 
gyermek, vagy folytatni kívánt üzleti kapcsolat, illetve szomszédság főzi össze a 
feleket. 

Így elsısorban családi természető vitákban, egyéb polgári jogi – például 
szerzıdésekkel kapcsolatos konfliktusok esetén-, gazdasági viták és munkaügyi 
perekben érdemes bírósági közvetítést választani. 

Az ügyek típusáról érdeklıdhetem a bíróságtól. 



Mi kerül az írásbeli megállapodásba? 

A bírósági közvetítı azt írja bele a megállapodásba, amit mi a tárgyalópartneremmel 
együtt közösen kérünk és az megfelel a jogszabályoknak. Ez lefedheti a jogvita 
egészét, vagy annak egy részét, és más kérdéseket is rendezhetünk. 

Olyan kérdésekben is megállapodhatunk a közvetítı elıtt, amelyek nem tartoznak 
szorosan a perbeli kérelmeikhez, de fontos lehet számunkra is a jövıbeni 
együttmőködésük szempontjából (pl. szomszédvita, üzleti kapcsolat, válóper). 

Ha vitás kérdéseink csak egy részét tudjuk rendezni, részmegállapodást is 
köthetünk. 

 

A megállapodás betartása kikényszeríthetı-e a másik féltıl? 

Fıszabály, hogy a megállapodást azért kötjük egymással, hogy azt mindketten 
betartsuk. Ha azt szeretnénk, hogy a megállapodásban foglaltak a törvény erejénél 
fogva kikényszeríthetıek legyenek, a bírótól kell kérnünk a megállapodás 
jóváhagyását, aki kérelmünkre a megállapodás perbeli jogvitát érintı részét 
egyezségbe foglalja és végzéssel jóváhagyja, amely a jogerıre emelkedése után 
végrehajthatóvá válik. 

 

Milyen költségekkel jár a bírósági közvetítés? 

A bírósági közvetítés illetékmentes. Önnek nem kell eljárási illetéket fizetnie, ha 
bírósági közvetítıi eljárást vesz igénybe. A bírósági közvetítı nem részesül 
díjazásban sem. 

A nem bírósági, „külsı” mediátor tevékenységéért díj jár és igényt tarthat a felmerült 
és igazolt költségei megtérítésére, továbbá a díj és költségek elılegezésére is. 

Az önkéntesen választott közvetítıi eljárásban a „külsı” mediátor díja a mediátor és 
a felek szabad megállapodásának tárgya. 

Ha a bíró által elrendelt kötelezı közvetítés esetén - ha nem az ingyenes bírósági 
közvetítıt választom - a „külsı” mediátornál az elsı közvetítıi megbeszélés díja 
4.000,- Ft / megjelent felek száma, a közvetítıi eljárás díja 4.000,- Ft / megjelent 
felek száma óránként, a felmerült és igazolt költségei megtérítése, elılegezése 
igénye mellett. 

 

 

 



Illetékkedvezmények 

 

• 50% az illetékkedvezmény, ha az elsı tárgyalást követıen nyújtják 
be a felek a közvetítıi eljárásban készült megállapodásukat, és az 
egyezséget a bíróság jóváhagyja. 

• 70% az illetékkedvezmény, ha a per megszüntetését közösen kérik, 
ha az eljárás szünetelés folytán szőnik meg, illetve az elsı 
tárgyalást megelızıen egyezséget kötnek.  

• 90% az illetékkedvezmény, ha a felperes legkésıbb az elsı 
tárgyaláson keresetétıl eláll, ha az elsı tárgyaláson a per 
szünetelésére kerül sor és a per e szünetelés folytán szőnik meg, 
ha a felek az elsı tárgyaláson egyezséget kötnek, ha a felek a per 
megszüntetését az elsı tárgyaláson közösen kérik.  

• Amennyiben a felek külsı közvetítıhöz fordultak, az Itv. 58. § (3) 
bekezdése alkalmazható. Vagyis, ha a felek az elsı tárgyalást 
követıen külsı mediátor elıtt kötött megállapodását a bíróság 
egyezség formájában jóváhagyja, a peres eljárás illetéke az 50% 
illetékmérséklésen túl tovább csökkenthetı a – külsı mediátor bruttó 
munkadíjából - maximum 50.000,- Ft-tal. A fizetendı illeték mértéke 
azonban ebben az esetben sem lehet kevesebb a peres eljárás 
illetékének 30%-ánál. A külsı mediátor 50.000,- Ft feletti igazolt 
díját és költségét a feleknek kell fizetniük. 

 

Költségmentesség 

A perben kapott költségmentesség nem terjed ki a bírósági közvetítıi eljárásra. 

 

Érkezhetek-e ügyvéddel? 

Igen. A bírósági közvetítıi nemperes eljárásra ügyvédjének külön írásbeli 
meghatalmazással kell rendelkeznie. 

Ügyvédjével érdemes konzultálnia arról, hogy az ön jogvitájának, 
konfliktusának a megoldására a közvetítés-e a megfelelı megoldás. 

Ügyvédje segíti önt abban, hogy a bírósági közvetítés igénybevételéhez 
szükséges iratokat elkészítse és benyújtsa a megfelelı bíróságra. 

Ügyvédjének feladata a közvetítıi eljárás alatt, hogy támogassa és 
segítse önt a jogi szakértelmet megkövetelı kérdések megoldásában. 



A közvetítıi eljárás során létrejövı megállapodás pontos és mindenre 
kiterjedı megfogalmazásában is szerepe van ügyvédjének, és 
amennyiben a megállapodás bíróság általi jóváhagyását kéri, ami által a 
megállapodás jogi kérdéseket érintı része végrehajthatóvá válik, ügyvédje 
segédkezik a szükséges bírósági beadványok és kérelmek 
elıterjesztésében. 

 

Lehet-e visszaélni a közvetítéssel, lehet-e vele idıt húzni? 

Ha a bírósági közvetítı azt észleli, hogy az ügyfél nem rendeltetésszerően gyakorolja 
jogait, kimondhatja, hogy célszerőtlennek tekinti a közvetítıi eljárás folytatását. 

Ugyanígy járhat el, ha azt észleli, hogy a felek közvetítıi eljárásban tapasztalható 
magatartása a per elhúzására irányul. 

 

Hol és hogyan lehet megindítani a bírósági közvetítést? 

1.) A bírósághoz benyújtott kérelemmel kérhetem a per megindításakor. 

2.) Kérhetem a per megindulása után bármikor az eljárás jogerıs befejezésig 
(nemcsak elsı, hanem másodfokú eljárásban is). 

 

 A bírósági közvetítés lefolytatása iránti kérelem 

A bírósági közvetítés akkor indul meg, ha a fél vagy a felek kérik, a bírósági 
közvetítés lefolytatását. A közvetítıt egyedül is megkeresheti, aki az ön kérelmére a 
másik fél beleegyezését megszerzi. 

 Közös nyilatkozat 

Az elsı közvetítıi megbeszélés után, amennyiben a közvetítı tájékoztatása alapján 
a bírósági közvetítıi eljárás mellett döntenek, a feleknek alá kell írniuk egy 
nyilatkozatot, ezzel indul meg a bírósági közvetítıi eljárás. 

 

Mit nyerhetek a bírósági közvetítéssel? 

- ésszerő eredményt, 
- kevésbé kockázatos, hosszan tartó megegyezést 
- a másikkal való kapcsolat megırzését 
- a konfliktus elkerülését a jövıben 
- a konfliktus és a peresített jogvita gyors és gazdaságos megoldásának 
esélyét. 


