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BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉS MAGYARORSZÁGON 

BENKOVICSNÉ DR. VARGA ERIKA 

 
 
1. A bírósági közvetítői modell Magyarországon 

 
Magyarországon 2012. július 24. napjától1 vehetnek igénybe a felek bírósági 
közvetítői eljárást, folyamatban lévő bírósági eljárásukhoz kapcsolódóan. A bírósági 
közvetítés a mediáció módszertanán alapuló, a bírósági eljárás befejezését elősegítő, 
konfliktusfeloldási technika. Ez a nemperes eljárás, mint bírósági szolgáltatás, a 
hagyományos vitarendezési eljárásoktól lényegesen eltérő megoldás. Célja, hogy a 
felek, egy független harmadik személy segítségével, a vita rendezésére irányuló 
írásos megállapodást hozzanak létre. 

A bírósági közvetítésnek 2012-ben történő magyarországi megjelenése óta egy sajáto-
san kevert modellje alakult ki, figyelemmel arra, hogy igénybevételének alapvetően 
önkéntes jellege mellett, törvényben meghatározott esetekben - a szülői felügyelet és 
a szülő-gyermek közötti kapcsolattartás körében - a bíró által kötelezően is elrendel-
hető. Vegyes rendszer továbbá azért is, mert bírósági közvetítői tevékenységet, bíró-
sági dolgozóként e tevékenységre kijelölt bíró, rendelkezési állományba helyezett bíró 
és bírósági titkár láthat el. 

 
2. A bírósági közvetítés rendszere 

 
A bírósági közvetítői hálózata mára teljes mértékben kiépült Magyarországon, a 
jogszabályi háttér megalkotását követően, mind a személyi, mind a tárgyi feltételek 
és a képzési rendszert tekintve egyaránt. Jelenleg 174 kijelölt bírósági közvetítő 
működik hazánkban (97 titkár, 67 bíró). Az alapképzés folyamatos a Magyar 
Igazságügyi Akadémián (ez évente további 30-40 személy alapképzését jelenti), 
emellett gyakorlati és specializációra irányuló tréningek is megvalósulnak, kezdő és 
haladó szinten. 

Valamennyi, nagyobb (ahol 7 bírónál többnek van szolgálati helye), mintegy 
70 bíróságon kialakításra kerültek a szakmai szempontoknak megfelelő közvetítői 
szobák, beszerzésre kerültek a tevékenység gyakorlásához szükséges egyéb tárgyi 
eszközök (számítógép, hivatali mobiltelefon, körasztal, zárható szekrény, flipchart, 
szőnyeg, faliképek, szobanövények), melyek az esztétikai szempontok mellett a nem 
hivatalos, közvetlenebb légkör kialakítását is szolgálják. 

 
3. Bírósági közvetítés a gyakorlatban 

 
A mediáció - a gyakorlat oldaláról szemlélve - egy jövőorientált konfliktuskezelési 

                                                 
 bírósági titkár, bírósági közvetítő (Kecskeméti Törvényszék) 
1 A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény IV. fejezet 
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módszer, egy aktív-kreatív egyezségteremtési folyamat. A bírósági közvetítő 
legfontosabb és legnehezebb feladata, hogy a versengő hozzáállással érkező feleket 
az együttműködés irányában terelje és segítse a résztvevőknek megtalálni azokat a 
közös pontokat, kialakítani azt a bizalmi viszonyt, amelyekre építve ez a folyamat 
megvalósítható. A mediáció nagy ígérete abban rejlik, hogy segít a feleknek 
másképpen látni a konfliktust, másképpen látni a saját és a másik viselkedését, 
felismerni a háttérben meghúzódó szükségleteket és érdekeket, és segít abban, hogy 
a felek közötti kommunikáció megváltozzon.2 

A bírósági közvetítők országosan eddig összesen több mint 5500 közvetítői 
ügyben jártak el. A lefolytatott eljárások 55-75%-a - törvényszékenként eltérően - 
megállapodás létrehozásával zárult. Az eredményességet nagymértékben 
meghatározza, hogy kialakít-e egy adott törvényszék mentori rendszert, az újonnan 
kinevezett közvetítők szakmai támogatására. A jó gyakorlatok megszilárdítása 
érdekében feltétlen szükségesek a közvetítői esetmegbeszélések, valamint a 
közvetítés hatékonyságának vizsgálatát, a törvényszerűségek megfogalmazását célzó 
tudományos kutatások. 

 
4. Győztes-győztes helyzet a bírósági szervezetben 

 
A mediáció intézményének bírósági rendszerbe való beemelésével hamar 
egyértelművé vált, hogy nem csak a felek kerülhetnek ún. win-win helyzetbe, mert a 
közvetítői eljárással a bíróság és maga a bírósági közvetítő is nyerhet. 
 
- A felek alapvetően pozitívan állnak a közvetlen, bizalomra épülő közvetítői 
eljáráshoz. Időt, teret, eszközöket kapnak a bíróság elé vitt konfliktus teljes 
feloldására, mert a jogviták többségében a jogi normák megsértése mellett együttélési 
és alapvető emberi normák is sérülnek. A felek gyorsan elfogadják a mediáció 
szabályait, átveszik jövőbe tekintő, megoldáscentrikus szemléletét. 
 
- A bírósági közvetítői eljárás jó a bíróságnak is, mert mindezek visszahatnak a 
szervezetre és a lefolytatott eljárásokban szerzett élmények erősítik a bíróságba vetett 
bizalmat. Az eredményesen lefolytatott eljárások elősegítik továbbá az időszerűség 
és hatékonyság követelményeinek megvalósulását, hiszen a közvetítői eljárás pár hét 
alatt lezajlik és a megkötött megállapodásban foglaltakat hosszútávon is betartják a 
felek. 
 
 - Végül pozitív tapasztalat az eljárás magának a közvetítőnek is, mert a felek kis 
mértékű egymáshoz fordulását is komoly sikerként lehet megélni. A hosszabb ideig 
végzett közvetítői tevékenység során olyan kompetenciákat sikerül továbbá 
elsajátítani, melyek az ítélkezési tevékenységben is jól hasznosíthatóak. Így: 
önismeret, előítéletektől mentes gondolkodásmód, empátia, értő figyelem, 
asszertivitás, megoldásorientált kérdezéstechnika, flexibilitás. 
 
 
 

                                                 
2 Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010. 11. o. 
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5. A közvetítés alkalmazhatóságának területei 

 
A bírósági közvetítés továbbfejlesztése, speciális jellemzőinek, törvényszerűségeinek 
megfogalmazása céljából a Kecskeméti Törvényszék Mediációs Munkacsoportja 
szervezett keretek között végez kutató-elemző munkát. Érdemben lefolytatott 400 
eljárás statisztikai mutatói, az egyoldalú kérelemre tett nyilatkozatok, valamint az 
előkészítő üléseken tapasztaltak alapján megállapítottuk, hogy a közvetítés 
alkalmazhatósága szempontjából az ún. magas érzelmi/indulati intenzitású ügyek az 
elsődlegesek. 

A magas érzelmi / indulati intenzitású ügyekben a felek személyes és tartós 
kapcsolataikban keletkezett jogvitájuk rendezését várják a bíróságtól, miközben a 
konfliktusok többrétűek, egymásra épülnek. Mindez jogi, társadalmi, alapvető 
együttélési és erkölcsi kérdéseket érinthet. A keresetlevélben foglaltak a konfliktus 
felszínét jelentik, aminek csupán a jog által megfogalmazható részeiben dönt a 
bíróság. Tipikusan ebbe a körbe tartoznak a családjogi, dologi jogi, öröklési, és a 
tartós viszonyokban keletkezett kötelmi igények rendezésére irányuló bírósági 
eljárások. Nagyon szemléletes Kulcsár Kálmán -magyar jogtudós, jogszociológus- 
megfogalmazása ezen szenzitív viszonyok vonatkozásában, miszerint a „bíróság 
előtt eldöntött viták alatt, mint a jéghegy felszín alatti része, a konfliktusok és belőlük 
eredő viták sokasága él. A peres eljárás ezen esetekben csupán tüneti kezelést nyújt, 
maga a konfliktus tovább él, mert a tényleges szükségletek, érdekek nem 
fogalmazódnak meg. Esetleg tovább mérgesedik újabb bírósági, hatósági eljárásokat 
generálva (pl.: szülői felügyelet megváltoztatása, kapcsolattartás újraszabályozása, 
végrehajtási  és gyámhatósági eljárás). 

 
6. Tudományos  kutatások, az utánkövetés eredményei 

 
- A vizsgálatok azt mutatták, hogy az előkészítő ülés, valamint a megállapodás 
nélkül zárult bírósági közvetítői eljárás is alkalmas a felek együttműködési 
hajlandóságának előmozdítására. A nem megállapodással zárult közvetítői 
eljárásokat követően folytatódó bírósági eljárásokban később jelentős, mintegy 40%-
os az egyezségkötési, szünetelési arány. Mindez azt is mutatja, hogy a bírósági 
közvetítői eljárások eredményeit komplexen, a bírósági szervezetrendszeren belül, 
egységében érdemes értékelni. Jellemző továbbá, hogy a közvetítői eljárásban részt 
vevő feleknél javul a kommunikáció és a felek egymással empatikusabbak lesznek. 
Mindezeket összességében a közvetítői eljárás ún. „katalizátor”  hatásának neveztünk 
el. 

- Az utánkövetés3 során megszólított felek nyilatkozata alapján, az általuk megkötött 
megállapodásaikat 86%-ban hosszú távon4 is betartják, és általános jelleggel pozitív 
tapasztalatként élték meg a bírósági közvetítői eljárással kiegészült peres eljárást. A 
közvetítésben nem a bírósági eljárás alternatíváját látták, hanem annak a bíróság által 
biztosított kitágított mozgásterét, a két eljárást „egységként” értelmezték. 

                                                 
3 Az utánkövetés két szakaszban valósul meg: először a közvetítői ügy és az alapügy iratainak vizsgálatával, ezt 

követően az eljárásban résztvevő felek előre meghatározott kérdéssorral történő megkeresésével, majd a 

megfigyelések eredményeinek összefoglalása. (Kecskeméti Törvényszéken, 200 ügy vonatkozásában) 
4 Az utánkövetés 2 éve lezárult ügyek körében végeztük. 
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- Az esetek 80%-ban családjogi ügyek kerülnek a bírósági közvetítőhöz, miközben 
különösen hatékonyan folytathatóak le a közvetítői eljárások szomszédjogi- és 
birtokviták, társasházak lakóinak jogvitái, közös tulajdon, ráépítés, beépítés körében. 
A dologi jogi ügyekben lefolytatott eljárásokban 95%-ban sikerült a feleknek 
jogvitájukat békés úton rendezni és megállapodást kötni. Érdekességként 
megemlíteném, hogy több esetben találtak megoldást a felek már arra is, hogy 
folyamatban lévő felszámolási eljárásban a fizetésképtelenség megállapítását 
elkerüljék. Meggyőződésem, hogy a bírósági közvetítés hatékony alkalmazásának 
területei az eddigieknél is tovább bővíthetőek és jó gyakorlatának 
megszilárdulásával még intenzívebben segítheti mind a felek konfliktusának 
feloldását, mind a bírák munkáját. 

Mindezen tapasztalatok bemutatása céljából ismertetnék egy esetet, mely 
példázza, hogy a bírósághoz forduló felek tényleges szükségletei, érdekei milyen 
mértékben eltérnek az előterjesztett keresetlevélben foglaltaktól, valamint szemlélteti 
azt is, hogy bírósági közvetítő számára milyen gazdag eszköztár áll rendelkezésre. 

 

7. „Pálfordulat” 

 

A fél éve indult tulajdonjog megállapítása iránti perben a felek közösen 
kezdeményezték a közvetítői eljárást a bíró tájékoztatása alapján. Kérésüknek 
megfelelően, rossz viszonyra tekintettel, váltott meghallgatást biztosítottam részükre. 
Anna jogi képviselőjével jelent meg, vázolta a kialakult helyzetet. Majd Pál érkezett 
és ő is előadta saját álláspontját. (A felek ekkor még nem találkoztak egymással a 
közvetítőnél.) 

A konfliktust az okozta, hogy - idős fejjel élettársi kapcsolatot létesítve - Pál 
eladta lakását és maga mögött hagyva eddigi életét, Annához költözött. A pénz egy 
részéből Anna házát felújították, új szobát alakítottak ki, autót vettek, a pénz többi 
részét felélték, utazgattak, szórakozni jártak. Az együttélés felhőtlen kezdete után 
megismerve egymás szokásait, erős jellemét, egyre több konfliktus alakult ki 
közöttük, ezért Pál átköltözött az új szobába. 

Ezt követően eltávolodtak egymástól, sokat veszekedtek. Nehezítette helyzetüket, 
hogy Anna gyerekei nem néztek jó szemmel Pálra, féltették jövőbeli örökségüket. 

Pál azért fordult a bírósághoz, hogy a lakásáért kapott, Anna házába 
befektetett 3.000.000,- forint erejéig tulajdonjoga megállapítását kérje Anna házába. 
Anna a tulajdonszerzést nem ismerte el, azonban fizetési hajlandóságot mutatott, 
csak Pál költözzön el a házából. 

Egyértelműen tudtomra adták, hogy a kapcsolatuk helyrehozhatatlanul megromlott, 
ezért e körben további kérdéseket nem intéztem feléjük. Mindezt külön-külön, váltva 
mesélték el. 

Amikor Anna közölte, hogy fizetne, amit Pál elfogadna, akkor felvetetten a 
feleknek, hogy egymás jelenlétében is beszéljék meg a kialakult álláspontokat. 
Engedélyük alapján összegeztem a hallottakat. Ekkor a fő témát a pénz jelentette, 
hogy mire költötték el. Megfogalmazták, hogy annak jelentős részét együtt felélték és 
óhatatlanul is felidézték szép, közös emlékeiket. 
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Anna ekkor megjegyezte: „milyen kár, hogy ugyan egy fedél alatt lakunk, 
mégis a macskát kell simogatni”. Pál értő füllel meghallotta ezt a mondatot, az eljárás 
ezen a ponton fordulatot vett és a téma teljesen átterelődött a pénzről a 
kapcsolatukra. Az eljárás ezen szakaszában Anna jogi képviselője „úgy érzem itt már 
rám nincs szükség” kijelentésével elhagyta a közvetítői szobát. Közvetlenül 
egymáshoz fordultak. Ezt a helyzetet visszatükröztem feléjük, ismételten 
összefoglaltam a hallottakat. Hangvételük megváltozott. 

Hamar kiderült, hogy kommunikációs nehézségekkel küzdenek, sok mindent 
ki kellett mondatni a felekkel, amit eddig sohasem tettek. Mediációs technikaként 
előtérbe kerültek a nyitott kérdések, körkérdések, a történetmeséltetés és a 
semlegesbe fordítás. Elmondták, hogy tulajdonképpen régóta szerették volna a 
kapcsolatukat helyreállítani, de nem tudták milyen módon közeledjenek egymás felé. 
Kirajzolódtak tényleges szükségleteik: Anna részéről a nyugalom, a bizalom, 
meghittség, Pál oldaláról az elismerés, szeretet és a biztonság, mint a jövőbeli 
lakhatás kérdése. 

Pál egyértelműen megfogalmazta: „vészkiáltásként” kezdeményezte a peres eljárást, 
ami azonban még jobban elmérgesítette viszonyukat. 

A következő ülésig a felek házi feladatot kaptak; pontról-pontra írják le, hogy 
a másik fél szükségleteinek kielégítése érdekében mit tudnának tenni, és a sajátjukért 
mit kérnének a másiktól. Anna megígérte továbbá, hogy egyeztet a jogi 
képviselőjével és valamilyen megoldást kitalálnak a jövőbeli lakhatás kérdésében is. 
A két ülés között Pál, Anna és gyermekei aláírtak egy megállapodást Pál használati 
jogáról. Ez mindkettejük számára megnyugvást jelentett. 

Ezt követően még kettő alkalommal találkoztunk, nagyon szorgalmasan 
dolgoztak az ülések között, írásban megfogalmazták javaslataikat, elvárásaikat. 
Komoly munkájuknak meglett a gyümölcse. A leírtak mentén eleinte szépen 
körvonalazták, majd meg is fogalmazták a jövőbeli irányokat, mind a kapcsolat, 
mind az együttlakás terén. A megállapodásban a felek kifejezték azt a szándékukat 
is, hogy közösen kérik a peres eljárás megszüntetését. 

 

8. Következtetések 

 

A fenti eset utánkövetése során a felek elmondták: nagyon sokat segített jövőbeli 
életük rendezésében a közvetítői eljárás. Különösen azért, mert módot és hangvételt 
találtak ahhoz, hogy meg tudják fogalmazni sérelmeiket, megbeszélték vitás 
kérdéseiket, megértették miként kérjenek egymástól. Elmesélték azt is, hogy 
kapcsolatuk továbbra sem felhőtlen, azonban erőfeszítéseket tesznek problémáik 
megoldása érdekében. A felek között elsősorban kommunikációs nehézségek voltak, 
így a mediáció hatékony segítséget tudott nyújtani a kapcsolat rendezésében. Nem 
nehezítette el a viszonyukat múltbéli feldolgozatlan sérelmek, a mediáció 
megoldások megtalálására ösztönözte őket. 

Kutatás keretében lehetőségem nyílt arra is, hogy az utánkövetés kapcsán 
konzultáljak az ügyben eljárt bíróval. Kizárólag abban a körben kérdeztem, hogyan 
zajlott a felek közvetítés felé terelése. Azért ajánlotta fel a közvetítői eljárást, mert 
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erőteljesen érezhető volt a felek közötti érzelmi/indulati feszültség. A bizonyítási 
eljárás során egymásnak ellentmondó nyilatkozatok hangzottak el. A beépítés 
jellegét, az ingatlan értéknövekedését építésügyi szakértő kirendelésével lehetett 
volna megállapítani, ami az eljárást mind időben, mind költségekben jelentősen 
megterhelte volna. 

Ilyen esetekben a bíró egy dologi jogi igényről kell hogy rendelkezzék, 
miközben meghozott döntése a felek tényleges konfliktusát nem oldja fel, és a 
mélyben meghúzódó további viták nagy valószínűséggel újabb bírósági, hatósági 
eljárásokat generálnak. Mindez nem egyeztethető össze a „szolgáltató bírósággal” 
szemben támasztott hatékonyság és időszerűség követelményével. 

A közvetítői eljárás ezen a ponton képes segíteni, kiegészíteni a bírósági peres 
eljárásokat, aminek eredményeképpen a felek tartós és személyes viszonyaiban 
keletkezett jogvitáinak elrendezésével megnyugvást is hoz a felek számára.
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GERICHTSVERMITTLUNG IN UNGARN 

DR. ERIKA BENKOVICS-VARGA 

 
 
1. Das Modell der Gerichtsvermittlung in Ungarn  

 
Die Parteien können in Ungarn seit dem 24. Juli 20121 ein 
Gerichtsvermittlungsverfahren in Verbindung mit ihrem laufenden 
Gerichtsverfahren in Anspruch nehmen. Die Gerichtsvermittlung ist eine, auf dem 
Ansatz der Mediation aufbauende, den Abschluss des Gerichtsverfahrens 
unterstützende Konfliktlösungstechnik. Dieses nichtstreitige Verfahren als 
Dienstleistung des Gerichts ist eine von den konventionellen Verfahren zur Beilegung 
von Streitigkeiten wesentlich abweichende Lösung. Sein Ziel ist, dass sich die 
Parteien mit Hilfe einer unabhängigen Drittperson über eine schriftliche 
Vereinbarung zur Regelung der Streitigkeit einigen. 

In der Gerichtsvermittlung entwickelte sich ein einzigartiges Mischmodell seit 
ihrer Einführung 2012 in Ungarn: die Teilnahme daran ist grundsätzlich freiwillig 
und daneben kann sie in den im Gesetz bestimmten Fällen – Sorgerecht, 
Umgangsrecht – auch vom Richter verbindlich angeordnet werden. Das System hat 
auch deshalb einen Mischcharakter, weil die Gerichtsvermittlung von dafür 
bestellten Richtern, Richtern in Beurlaubtenstand und Gerichtssekretären in 
Beurlaubtenstand als Gerichtsbeamten wahrgenommen werden kann. 

 
2. Das System der Gerichtsvermittlung 

 
Das Netz für Gerichtsvermittlung ist mittlerweile komplett ausgebaut in Ungarn: die 
Rechtsgrundlagen sind geschaffen, danach wurden sowohl personale und 
Sachbedingungen bereitgestellt als auch die Ausbildung wurde ausgebaut. Derzeit 
sind 174 bestellte Gerichtsvermittler in Ungarn tätig (97 Sekretäre, 67 Richter). 
Grundlagenkurse finden laufend an der Ungarischen Justizakademie statt (das 
bedeutet Grundlagenausbildung für 30–40 Personen jährlich), daneben finden Praxis- 
und Spezialisierungstrainings für Anfänger und für Fortgeschrittene statt. 

An allen größeren Gerichten (Dienststelle für mehr als 7 Richter), an etwa 70 
Gerichten wurden Vermittlungszimmer nach fachlichen Kriterien eingerichtet, die 
für die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen sonstigen Sachanlagen wurden 
eingekauft (Computer, Mobiltelefon, runder Tisch, verschließbarer Schrank, 
Flipchart, Teppich, Bilder an die Wand, Pflanzen), die neben ästhetischen Aspekten 
auch dem Schaffen einer direkteren Atmosphäre dienen. 

 

 

 

                                                 
 Gerichtssekretärin. Gerichtsvermittlerin (Gerichtshof Kecskemét) 
1 Gesetz Nr. LV aus dem Jahre 2002 über die Vermittlung, Kapitel IV 
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3. Gerichtsvermittlung in der Praxis 

 

Die Mediation ist – von der Praxis her gesehen – eine zukunftsorientierte 
Konfliktmanagementmethode, ein aktiv–kreativer Prozess zur Herbeiführung eines 
Vergleichs. Die wichtigste und schwierigste Aufgabe des Gerichtsvermittlers ist, die 
Parteien mit einer kompetitiven Haltung in Richtung Zusammenarbeit zu lenken 
und den Teilnehmern beim Finden gemeinsamer Punkte und beim Aufbau eines 
Vertrauensverhältnisses zu helfen, auf denen aufbauend dieser Prozess umgesetzt 
werden kann. Das große Versprechen der Mediation liegt darin, dass sie den Parteien 
hilft, anders auf den Konflikt, auf das eigene Verhalten und auf das der anderen 
Partei zu schauen, die Bedürfnisse und Interessen im Hintergrund zu erkennen, 
sowie die Kommunikation zwischen den Parteien zu verändern.2 

Die Gerichtsvermittler hatten bislang insgesamt mehr als 5500 Fälle betreut. 
55–75% der Fälle – je nach Gerichtshöfen unterschiedlich – wurden mit einer 
Vereinbarung abgeschlossen. Der Erfolg wird erheblich dadurch beeinflusst, ob der 
jeweilige Gerichtshof ein Mentoringsystem zur beruflichen Unterstützung der neu 
bestellten Vermittler ausbaut. 

Um die bewährten Verfahren zu festigen, sind Fallbesprechungen und 
wissenschaftliche Forschungen zur Prüfung der Effizienz der Vermittlung und zur 
Formulierung von Gesetzmäßigkeiten unbedingt erforderlich. 

 

4. Win-Win-Situation der Gerichtsorganisation 

 

Nach der Aufnahme der Mediation in das Gerichtssystem stellte sich bald eindeutig 
heraus, dass sich so genannte Win-Win-Situationen nicht nur für die Parteien 
ergeben können, denn das Gericht und der Gerichtsvermittler selbst können daraus 
gewinnen.  

- Die Parteien haben grundsätzlich eine positive Einstellung gegenüber dem direkten, 
auf Vertrauen aufbauenden Vermittlungsverfahren. Sie bekommen Zeit und Raum 
für eine komplette Auflösung des vor Gericht gebrachten Konfliktes, denn in der 
Mehrheit der Rechtsstreite werden neben Rechtsnormen auch grundlegende Normen 
des Zusammenlebens von Menschen verletzt. Die Parteien akzeptieren die Regeln 
der Mediation schnell und übernehmen den zukunftsorientierten und 
lösungszentrischen Ansatz. 

- Das Gerichtsvermittlungsverfahren ist auch für das Gericht gut, denn das alles wirkt 
auf die Organisation zurück und die Erlebnisse aus den durchgeführten Verfahren 
stärken das Vertrauen zum Gericht. Die erfolgreich durchgeführten Verfahren 
fördern ferner die Erfüllung der Anforderungen an Zeitgemäßheit und Effizienz, 
denn ein Vermittlungsverfahren dauert einige Wochen lang und die Parteien halten 
die abgeschlossene Vereinbarung auch langfristig ein. 

 - Das Verfahren ist schließlich auch für den Vermittler eine positive Erfahrung, denn 
selbst eine kleine Hinwendung der Parteien zueinander lässt sich als großer Erfolg 
erleben. Durch die länger praktizierte Vermittlertätigkeit kann man sich außerdem 
                                                 
2 Kertész, Tibor: Mediáció a gyakorlatban. [Mediation in der Praxis] Bíbor Kiadó, 2010. Miskolc, S. 11. 
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Kompetenzen aneignen, die auch in der Rechtssprechungsarbeit gut genutzt werden 
können. Diese sind Selbsterkenntnis, vorurteilfreies Denken, Empathie, 
verständnisvolle Aufmerksamkeit, Assertivität, lösungsorientierte Fragetechnik, 
Flexibilität. 

 

5. Bereiche für die Anwendbarkeit der Vermittlung 

 

Um die Gerichtsvermittlung weiter zu entwickeln, deren besondere Merkmale und 
Gesetzmäßigkeiten zu formulieren, betreibt die Arbeitsgruppe Mediation des 
Gerichtshofes Kecskemét eine organisierte Forschungs- und Analysearbeit. Auf 
Grundlage der statistischen Kennziffern von 400 durchgeführten Verfahren, von auf 
einen einseitigen Antrag gemachten Erklärungen sowie der Erfahrungen aus den 
Vorbereitungssitzungen stellten wir fest, dass primär die so genannten Fälle mit 
hoher emotionaler/affektiver Intensität für die Anwendung der Vermittlung 
geeignet sind. 

In den Fällen mit hoher emotionaler/affektiver Intensität erwarten die Parteien 
vom Gericht die Klärung ihrer Streitigkeit aus ihren persönlichen und langfristigen 
Beziehungen, während die Konflikte mehrere Schichten haben und aufeinander 
aufbauen. Das alles kann grundlegende rechtliche, gesellschaftliche, moralische und 
soziale Fragen betreffen. Die Aussagen in der Klagschrift bedeuten die Oberfläche 
des Konfliktes, wobei das Gericht nur in den Teilen entscheidet, die mit dem Recht 
formuliert werden können. Zu diesem Kreise gehören typischerweise 
Gerichtsverfahren zur Klärung von Ansprüchen auf dem Gebiet des Familien-, 
dinglichen, Erb- und Schuldrecht aus langfristigen Beziehungen. Der ungarische 
Rechtsgelehrte und Rechtssoziologe Kálmán Kulcsár brachte diese sensitiven 
Verhältnisse sehr veranschaulichend auf den Punkt: „Unter den vor Gericht 
entschiedenen Streitigkeiten wie im Eisberg unter der Oberfläche lebt eine Vielzahl 
von Konflikten und daraus resultierenden Streitigkeiten”. In diesen Fällen bedeutet 
der Prozess lediglich eine Behandlung der Symptome, der Konflikt selbst lebt weiter, 
denn die tatsächlichen Bedürfnisse und Interessen werden nicht formuliert. Er 
eskaliert eventuell und generiert weitere Verfahren bei Behörden oder vor Gericht 
(zum Beispiel durch Änderung des Sorgerechts, neue Regelung des Umgangsrechts, 
Vollstreckungs- und Vormundschaftsverfahren). 

 

6. Ergebnisse aus wissenschaftlichen Forschungen und Nachschau 

 

- Die Untersuchungen zeigten, dass selbst ein Gerichtsvermittlungsverfahren ohne 
Vorbereitungssitzung oder ohne Vereinbarung geeignet ist, die 
Kooperationsbereitschaft der Parteien zu fördern. Der Anteil der Vergleiche oder des 
Aussetzens des Prozesses an den nach einer ohne Vereinbarung abgeschlossenen 
Gerichtsvermittlung weiter geführten Gerichtsverfahren liegt bei etwa 40%. Das 
zeigt, dass die Ergebnisse der Gerichtsvermittlungsverfahren komplex, innerhalb der 
Gerichtsorganisation, ganzheitlich auszuwerten sind. Ein weiteres Merkmal ist, dass 
sich die Kommunikation der am Vermittlungsverfahren beteiligten Parteien 
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verbessert und die Parteien werden empathischer gegenüber einander. Wir nannten 
das zusammenfassend „Katalysatoreffekt” des Vermittlungsverfahrens. 

- Laut Aussagen der in der Nachschau3 angesprochenen Parteien halten sie die 
Vereinbarungen zu 86% auch langfristig4 ein, und sie erlebten das um die 
Gerichtsvermittlung ergänzte Prozessverfahren generell als eine positive Erfahrung. 
Die Parteien sahen in der Vermittlung nicht eine Alternative zum Gerichtsverfahren, 
sondern dessen vom Gericht erweiterten Handlungsfreiraum, sie interpretierten die 
beiden Verfahren als „eine Einheit“. 

- Zu 80% gelangen Familienrechtssachen vor den Gerichtsvermittler, während die 
Vermittlungsverfahren bei Nachbarschafts- und Besitzstreiten, Streitigkeiten 
zwischen Eigentümern in Mehrfamilienhäusern, aus gemeinsamem Eigentum, 
Überbau, Einbau besonders effizient durchgeführt werden können. In 95% der in 
dinglichem Recht durchgeführten Verfahren konnten die Parteien ihren Streit auf 
friedlichem Wege beilegen und eine Vereinbarung abschließen. Als interessanten 
Hinweis würde ich erwähnen, dass die Parteien in mehreren Fällen bereits Lösungen 
in einem laufenden Abwicklungsverfahren dafür fanden, die Feststellung von 
Insolvenz zu vermeiden. Ich bin davon überzeugt, dass die Gebiete für eine effektive 
Anwendung der Gerichtsvermittlung weiter erweitert werden können, und dass sie 
durch Festigung der bewährten Verfahren sowohl die Lösung der Konflikte der 
Parteien als auch die Arbeit der Richter noch intensiver unterstützen kann. 

Um diese Erfahrungen zu schildern, würde ich einen Fall darstellen, der 
beispielhaft zeigt, wie die tatsächlichen Bedürfnisse und Interessen der sich ans 
Gericht wendenden Parteien von den Aussagen in der Klagschrift abweichen, und 
wie reichhaltig das dem Gerichtsvermittler verfügbare Instrumentar ist. 

 

7. „Sinneswandel von Paulus“ 

 

Der Prozess auf Feststellung des Eigentumsrechts war schon seit einem halben Jahr 
anhängig, die Parteien veranlassten das Vermittlungsverfahren gemeinsam, auf 
Grundlage der Informationen vom Richter. Ihrem Wunsch entsprechend sicherte ich 
ihnen wegen des schlechten Verhältnisses jeweils eine Einzelanhörung. Anna kam 
mit ihrem Rechtsanwalt und skizzierte die Lage. Dann kam Paul (Pál) und auch er 
legte seinen Standpunkt dar. (Die Parteien trafen einander vor dem Vermittler zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht.) 

Der Konflikt wurde dadurch verursacht, dass Paul in höherem Alter eine 
Lebensgefährtenbeziehung einging, seine Wohnung verkaufte, sein bisheriges Leben 
hinter sich ließ und bei Anna einzog. Von einem Teil des Geldes erneuerten sie die 
Wohnung von Anna, bauten ein neues Zimmer aus, kauften ein Auto – den Rest 
haben sie verbraucht: machten Reisen und gingen aus. Nach dem wolkenlosen 
Beginn des Zusammenlebens lernten sie die Gewohnheiten und den starken 

                                                 
3 Die Nachschau erfolgt in zwei Phasen: zunächst durch eine Prüfung der Unterlagen der 

Vermittlungsangelegenheit und der Grundlagenangelegenheit, dann durch Ansprechen der beteiligten Parteien 

mit einem vordefinierten Fragenkatalog, dann werden die Ergebnisse der Beobachtungen zusammengefasst 

(Gerichtshof Kecskemét, anhand 200 Fälle). 
4 Die Nachschau erfolgte in Fällen, die vor 2 Jahren abgeschlossen wurden. 
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Charakter der anderen kennen, es entwickelten sich immer mehr Konflikte zwischen 
ihnen, so zog Paul in das neue Zimmer um. 

Danach verfremdeten sie sich voneinander, sie stritten viel. Die Lage wurde 
dadurch erschwert, dass die Kinder von Anna kein gutes Auge auf Paul hatten, sie 
bangten um deren Erbe. 

Paul wendete sich ans Gericht, damit es sein Eigentum am Haus von Anna in Höhe 
von 3.000.000 Forint, dem ins Haus von Anna investierten Betrag aus dem 
Verkaufserlös für seine Wohnung feststellt. Anna erkannte den Eigentumserwerb 
nicht an, zeigte jedoch eine Zahlungsbereitschaft, damit Paul aus ihrem Haus 
auszieht. 

Sie teilten mir eindeutig mit, dass ihre Beziehung unwiederbringlich schlecht 
wurde, deshalb richtete ich zu diesem Thema keine weiteren Fragen mehr an sie. 
Beide erzählten mir das jeweils im Einzelgespräch. 

Als Anna sagte, dass sie zahlen würde und Paul wäre bereit, es anzunehmen, 
dann legte ich den Parteien nahe, ihre Standpunkte auch in Anwesenheit der 
anderen zu besprechen. Mit ihrer Zustimmung fasste ich die Gehörten zusammen. 
Das Hauptproblem war zu diesem Zeitpunkt das Geld, wofür sie es ausgegeben 
haben. Sie sagten, sie wendeten einen erheblichen Teil davon gemeinsam auf und 
riefen unweigerlich ihre schönen alten gemeinsamen Erinnerungen wach. 

Dann merkte Anna an: „wie schade, dass wir zwar unter einem Dach leben, 
und ich muss dennoch die Katze streicheln”. Paul vernahm diesen Satz mit 
Verständnis, das Verfahren nahm an dieser Stelle eine Wende und das Thema 
verlagerte sich vom Geld auf die Beziehung. In dieser Phase des Verfahrens sagte der 
Rechtsanwalt von Anna, „ich glaube, ich bin hier nicht mehr gebraucht“, und verließ 
das Vermittlungszimmer. Sie wandten sich direkt einander zu. Ich spiegelte es ihnen 
und fasste die Gehörten wieder zusammen. Ihr Ton veränderte sich. 

Es stellte sich demnächst heraus, dass sie Schwierigkeiten mit der 
Kommunikation haben, ich musste sie vieles aussprechen lassen, was sie bislang 
noch nie gemacht hatten. Als Mediationstechniken kamen offene Fragen, 
Rundfragen, Geschichte erzählen lassen und Paraphrasieren ins Neutrale in den 
Vordergrund. Sie führten aus, dass sie ihre Beziehung eigentlich seit langem hätten 
wiederherstellen wollen, aber sie wussten nicht, auf was für eine Art und Weise 
aufeinander zugehen. Ihre tatsächlichen Bedürfnisse zeichneten sich ab: für Anna 
ging es um Ruhe, Vertrauen, Traulichkeit; für Paul kam es auf Anerkennung, Liebe 
und Sicherheit in Form des Wohnens in der Zukunft an. 

Paul formulierte das eindeutig: er machte den Prozess als "Notruf" anhängig, 
was aber ihre Beziehung noch mehr vergiftete. 

Die Parteien bekamen eine Hausaufgabe bis zur nächsten Sitzung: sie hatten 
Punkt für Punkt beschreiben, was sie tun könnten, um die Bedürfnisse der anderen 
Partei zu befriedigen und was würden von der anderen verlangen, damit ihre 
Bedürfnisse befriedigt werden. Anna sagte ferner zu, sich mit ihrem Rechtsanwalt 
abzustimmen und irgendeine Lösung für das Wohnen in der Zukunft zu 
herauszufinden. Zwischen den zwei Sitzungen unterzeichneten Paul, Anna und die 
Kinder von Anna eine Vereinbarung über das Nutzungsrecht von Paul. Das brachte 
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ihnen beiden Ruhe. 

Danach hatten wir noch zwei Termine, sie arbeiteten zwischen den Sitzungen 
sehr fleißig, formulierten ihre Vorschläge und Erwartungen schriftlich. Ihre schwere 
Arbeit brachte Früchte. Auf Grundlage der Beschreibungen skizzierten und 
formulierten sie die zukünftigen Richtungen sowohl für die Beziehung als auch für 
das gemeinsame Wohnen. In der Vereinbarung drückten die Parteien auch ihre 
Absicht aus, die Einstellung des Prozessverfahrens gemeinsam zu beantragen. 

 

8. Schlussfolgerungen 

 

In der Nachschau führten die Parteien aus, das Gerichtsvermittlung habe sehr viel 
bei der Klärung der Zukunft ihres Lebens geholfen. Insbesondere deshalb, weil sie 
die Art und den Ton fanden, ihr Leid zu formulieren, sowie weil sie ihre strittigen 
Themen besprachen und verstanden, wie sie die andere um etwas bitten sollen. 

Sie erzählten ferner, ihre Beziehung sei weiterhin nicht wolkenlos, aber sie 
geben sich Mühe, ihre Probleme zu lösen. Es gab in erster Linie 
Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Parteien, so konnte Mediation eine 
effektive Hilfe bei der Klärung der Beziehung sein. Das unverarbeitete Leid aus der 
Vergangenheit belastete ihre Beziehung nicht, die Mediation bewegte sie zum Finden 
von Lösungen. 

Im Rahmen der Forschung konnte ich im Zuge der Nachschau auch den 
zuständigen Richter konsultieren. Ich fragte ihn ausschließlich danach, wie das 
Lenken der Parteien zur Vermittlung erfolgte. Er habe den Parteien die 
Gerichtsvermittlung angeboten, weil die emotionale/affektive Spannung zwischen 
ihnen klar spürbar war. Im Beweisverfahren wurden widersprüchliche Aussagen 
gemacht. Die Art des Einbaus, die Wertsteigerung der Immobilie hätte durch 
Bestellungen eines Baugutachters ermittelt werden können, was das Verfahren 
sowohl zeitlich als auch kostenmäßig deutlich belastet hätte. 

In solchen Fällen hat der Richter über einen Anspruch im dinglichen Recht zu 
verfügen, während seine Entscheidung den tatsächlichen Konflikt der Parteien nicht 
löst und die tief liegenden weiteren Streitigkeiten generieren mit hoher 
Wahrscheinlichkeit weitere Verfahren bei Behörden und vor Gericht. Das lässt sich 
mit der Anforderung an ein effizientes und zeitgemäßes „dienstleistendes Gericht“ 
nicht vereinbaren. 

Das Vermittlungsverfahren kann an dieser Stelle helfen, die streitigen 
Gerichtsverfahren ergänzen und somit den Parteien durch Klärung der Streitigkeiten 
in den langfristigen und persönlichen Verhältnissen auch eine Beruhigung geben.


