
 

PERBESZÉD HELYETT PÁRBESZÉD 
 

 

Tisztelt Felek! 
 

Az Önök közötti jogvita alkalmas arra, hogy közvetítői eljárás keretében történjen a 

rendezése. Ezen eljárás lényege, hogy pereskedés nélkül olyan megállapodást hozzon létre, 

amely mindkét fél számára elfogadható, megnyugtató közös konszenzuson alapszik. Az eljárás 

során a közvetítő, mint teljesen semleges fél pártatlanul abban nyújt segítséget a feleknek, hogy 

megoldják a vitájukat és közös megegyezésre jussanak. 

 

Ennek a vitarendezési eljárásnak az igénybevételére a bíróságon, bírósági közvetítői eljárás 

keretében is lehetősége van. Közvetítői tevékenységet a bíróságon szakmai képzettséggel 

rendelkező bírósági titkárok és bírók végeznek, szigorú titoktartás mellett, a bíróság épületében 

külön erre a célra kialakított közvetítői szobában. 

 

Javasoljuk Önöknek, hogy vegyék igénybe a bírósági közvetítést, amelynek eredményeként 

létrejött megállapodást a közvetítő írásba foglalja. 

 

A bírósági közvetítéssel a felek csak nyerhetnek, az eljárás ugyanis: 

 

   - ingyenes, sőt, megállapodás esetén a peres eljárásban fizetendő illetékkel kapcsolatban    

kedvezményre jogosít (50-70-90 %); 

   - nem igényel jogi vagy egyéb képviseletet, így ennek költsége is megtakarítható; 

   - gyors befejezést biztosít (akár 1-2 hét alatt); 

   - igazodik a felek igényeihez, rugalmas; 

   - a felek érdekeinek megfelelő megállapodás létrehozását eredményezi; 

   - a közvetítői eljárás alatt elhangzottak titokban maradnak. 

 

A bírósági közvetítői eljárásban tehát - ellentétben a peres eljárással - a felek döntenek a bíró 

helyett, így mindketten nyertesként zárják le az ügyet. 

 

   Az Önhöz legközelebb található bírósági közvetítő: 
   Név: Dr. Hutás Nelli, 06-42-523-816, email: hutasn@nyiregyhazit.birosag.hu 

   Bíróság címe: Nyíregyházi Törvényszék 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2. 

 

A közvetítői eljárás kérelmük alapján indul meg, a kérelmet akár a bíróságon, akár  

közvetlenül a közvetítőnél előterjeszthetik. 

 

A kérelemben le kell írniuk, hogy melyik bíróságon, milyen számon folyik az eljárás, mely 

személyek a résztvevői, illetve határozott kérelmet kell előterjeszteniük, hogy részt kívánnak 

venni a közvetítői eljárásban. Célszerű megadni telefonos elérhetőségeiket, esetleg e-mail 

címet, a rövidebb ügymenet érdekében. 

 

A megállapodást kérelemre a bíró egyezségbe foglalhatja és jóváhagyja, a jogszabályi keretek 

figyelembevételével. Megállapodás hiányában a bírósági eljárás folytatódik tovább. 

 

További információkért: http://birosag.hu/allampolgaroknak/mediacio, 

vagy keresse közvetlenül a közvetítőket! 

http://birosag.hu/allampolgaroknak/mediacio

