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A TÁJÉKOZTATÁS, MINT KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER  

BENKOVICSNÉ DR. VARGA ERIKA 

 

1. Bevezető  

A Kecskeméti Törvényszéken 2013 őszétől van lehetőség bírósági közvetítői eljárás 
igénybevételére a felek részéről. A kezdetektől fogva jelentős erőfeszítések történtek, 
vezetői, koordinátori és közvetítői oldalról egyaránt, annak érdekében, hogy egy 
hatékony, átfogó, mégis áttekinthető tájékoztatási rendszer kerüljön kialakításra. 
Bíróságunkon minden évben jelentős mértékben nő a közvetítői ügyek száma, melynek 
oka, megítélésem szerint, a jogintézmény eredményes megismertetésében rejlik, ezért a 
jogszabályokban foglaltak szerint kialakított rendszert és annak működésével kapcsolatos 
megfigyeléseimet az alábbiakban ismertetem. 

 

2. A külső és belső tájékoztatás  

 

A tájékoztatási rendszeren belül megkülönböztetjük az úgynevezett külső, valamint belső 
tájékoztatás formáit. 

 

2.1. A külső tájékoztatás  

 

A külső tájékoztatás alapvető célja a megismertetés, hogy a társadalom széles rétegei 
számára minél tágabb körben ismertté váljon a bírósági közvetítés igénybevételének 
lehetősége, hogy tudomást szerezzenek a bírósági közvetítés, mint új jogintézmény 
létéről, annak legáltalánosabb jellemvonásairól. Ennek eszközei: plakátok, szórólapok, a 
bíróság honlapján közzétett ismeretterjesztő anyagok, bírósági vezetőkkel, 
koordinátorral, közvetítőkkel készített rádiós, televíziós interjúk, újságcikkek, 
elektronikus sajtó. Élénk érdeklődés mellett zajlanak a bírósági közvetítés tárgykörében 
tartott előadások, kiemelkedő jelentőséggel bír a társszervek vezetőivel való folyamatos, 
személyes konzultáció a jogintézmény eredményeiről.  

Speciális tájékoztatási formaként jelenik meg a „Nyitott Bíróság” program 
keretében megrendezésre kerülő szimulált bírósági eljáráson, bírósági közvetítői ülésen 
való részvétel, melyen az érdeklődők megtapasztalhatják a közvetítői ülés sajátos 
jellemvonásait, közvetlenebb légkörét.  

                                                      
 bírósági titkár, bírósági közvetítő (Kecskeméti Törvényszék) 

A Mailáth György pályázaton megjelent tanulmány alapján. 
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2.2. A belső tájékoztatás 

 

A belső tájékoztatás célja a bírósági eljárásokban részt vevő személyek megszólítása, ez a 
forma a konkrét bírósági eljárásokhoz kapcsolódóan ajánlja fel a bírósági közvetítés 
jogintézményét. A megszólítás megvalósulhat már az eljárás előzményeként, az 
eljárásban részt venni kívánó személyek panasznapi tájékoztatásával, majd az eljárás első 
vagy akár későbbi szakaszában, a megküldött egységes tájékoztatóval, valamint a 
tárgyaláson, személyesen az eljáró bíró által. A bírósági eljárás bármely szakában 
lehetőség van a bírósági közvetítők ügyfélfogadásán való személyes megjelenésre, 
valamint a közvetítők rövid úton vagy elektronikusan történő megkeresésére, melynek 
során a közvetítő egyéni, részletes tájékoztatást nyújt a fél részére. 

A belső tájékoztatás másik megvalósulási formája a bírák, bírósági dolgozók felé 
történő, a bírósági közvetítői eljárás befogadására, elfogadására, alkalmazásának 
elősegítésére irányuló „érzékenyítés”. Ez megvalósulhat az általános tájékoztatást adó 
elméleti előadások formájában, a bírósági vezetők által a kollégiumi üléseken, egyéb 
bírósági fórumokon tartott beszámolók keretében és a koordinátor kezdeményezésével a 
polgári ügyszakba beosztott bírák értekezletén. E körben különösen hatékonynak 
bizonyulnak a közvetítő által ismertetett, eredményesen zárult anonimizált esetek. 

Kiemelkedő jelentőséggel azonban a bírák személyes - az eljárásba visszatérő 
„kezelhetőbb felekről”, valamint a visszavitt megállapodások hatására lezáruló 
eljárásokról szóló - pozitív beszámolói bírnak. Személyes tapasztalataim alapján az 
érzékenyítés kihagyhatatlan elemei a közvetítő vagy a bíró által kezdeményezett, az 
általános tapasztalatcserére irányuló egyéni, informális megbeszélések, visszajelzések. (A 
személyes eszmecsere és az általánosság szintjére emelt esetmegbeszélések során 
természetesen az adott eset specifikuma kerül előtérbe, fokozottan ügyelve az eljárásban 
elhangzott információk bizalmas, titkos jellegére.)  

 

3. Az „érzékenyítés” kérdésköre  

 

A bírósági közvetítés jogintézményének elfogadása a bírói kar részéről egy hosszú és 
nagyon változatos képet mutató folyamat. Ismeretes, hogy a bírósági közvetítői eljáráshoz 
való viszonyulás igencsak megosztja a bírói társadalmat. Szűk körben, nagyon rugalmas 
módon történik ezen új jogintézmény alkalmazása, azonban még mindig jelentős számú 
a kevésbé elfogadó attitűdökkel rendelkezők tábora. Az általános tájékoztatást nyújtó 
érzékenyítő képzések általában azon személyek irányába hatnak, akik eleve 
befogadóbbak, a vezetők, koordinátorok, közvetítők által történő tájékoztatás a 
bíróságokon különböző intenzitással jelenik meg. Megoldandó kérdésként merül fel, 
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hogy milyen módon érhető el leghatékonyabban a bírák érzékenyítése. Bíróságunkon 
több irányból is sikerült e vonatkozásban pozitív tapasztalatokat szerezni.  

 

3.1. A bírósági vezetők érzékenyítése 

 

Meghatározó jelentősége van az érzékenyítés szempontjából, a bírósági vezető bírósági 
közvetítéshez való viszonyulásának, ezért első lépcsőfokként a bírósági vezetők 
érzékenyítésének kérdése merül fel. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a 
megismertetés szempontjából leghatékonyabb útnak ez idáig az akkreditált képzésen 
való részvétel bizonyult. Ebben az esetben a vezető egyúttal a közvetítéshez szükséges 
kompetenciákat is elsajátítja, és a munkájában történő hasznosítása során közvetlenül 
győződhet meg annak pozitív hatásairól. A vezetők többsége azonban - időhiányra is 
tekintettel - nem vesz részt a 60 órás képzésen. Fontos azonban kiemelni a vezetők részére 
szervezett érzékenyítő tréningeket, melyek természetesen nem képzésre irányulnak, de 
gyakorlati oldalról mutatják be a közvetítői eljárás előnyeit, rövidebb, egy vezető által 
vállalhatóbb időkeretben. Amennyiben egy vezető megbizonyosodik a közvetítői eljárás 
felekre nézve előnyös vonásairól, valamint a bírósági szervezetre is visszaható pozitív 
megítéléséről, az a bírósági közvetítéshez kapcsolódó kommunikációjában is megjelenik.  

A hitelesség kérdése a meggyőzés pszichológiájának egyik sarkpontja. Hitelesnek 
nevezhetünk egy megbízható információt, ami olyan forrásból származik, amire adni 
lehet. A megbízható, kompetens információforrás prototípusa a „szakértő”. Ilyen 
szakértőnek számít természetszerűleg egy bírósági vezető, valamint a koordinátor. A 
hiteles kifejezést a köznapok során egy másik jelentésben is használjuk, mégpedig abban 
az értelemben, amikor olyan kommunikátort jelöl, aki kommunikációjával azt fejezi ki, 
amit valójában gondol. Ilyen értelemben lényegében az őszinteség, az egyenes beszéd 
szinonimájaként is felmerülhet a hitelesség fogalma.1 Őszintén, pozitívan nyilatkozni egy 
szakértő pedig akkor tud, amennyiben ténylegesen meg van győződve 
mondanivalójának igazáról, és ebben az esetben hallgatósága körében tényleges 
megértésre számíthat. 

Bíróságunkon a törvényszék elnöke - már önmagában a kötelezően megküldendő 
tájékoztató vonatkozásában tett intézkedésével - , a koordinátor, mint járásbírósági 
vezető, valamint a polgári csoportvezető bíró pozitív tapasztalataik által, személyes 
meggyőződésből egy emberként álltak a bírósági közvetítés új jogintézménye mellé, és 
ezáltal valamennyien a hiteles szakértő személyében tudtak a bíráknak irányt mutatni. 
Mindez nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a bírók nyitottan álljanak a bírósági 
közvetítés intézményéhez. 

 

                                                      
1 Zentai István: A meggyőzés útjai, Neumann Kht., Budapest, 2004, 11. o. 
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3.2. A bírák érzékenyítése 

 

Járásbíróságunkon, a polgári ügyszakba beosztott bírák által megosztott tapasztalatok 
szerint, az érzékenyítés szempontjából az általános tájékoztatást nyújtó előadások 
bizonyulnak a legkevésbé hatékonynak, azonban mindig felkelti az érdeklődésüket, 
amennyiben egy hasonló referádát tárgyaló bíró számol be a bírósági közvetítés körében 
szerzett pozitív tapasztalatairól.  

Mint ahogy arra számos szociológiai tanulmány is rámutat, kizárólag 
felvilágosítással többnyire nagyon nehéz módosítani az attitűdöket. Amikor fontos 
kérdésekről van szó, akkor a felvilágosító hadjáratok csődöt mondanak, mert az emberek 
nem hallgatják végig és nem veszik be azokat az információkat, amelyek vélekedéseikkel 
ellentétesek. Amikor azonban az előítéletekkel, megmerevedett attitűdökkel rendelkező 
emberek saját tapasztalatainak valóságával érintkeznek, nem pedig puszta tanítással, az 
végeredményben nagyobb megértéshez, elfogadáshoz vezethet.2 

A fentiek miatt is nagyon szerencsés az a folyamat, amelyben a bíró kezdetben a 
fél által kezdeményezett, majd az eljárásába visszacsatolt közvetítői eljárásokból nyerhet 
pozitív tapasztalatokat, és a pozitív tapasztalatok által meggyőződve ajánlhatja fel 
további ügyeiben is a bírósági közvetítést. Azonban egy jogrendszerbe beékelődött, addig 
ismeretlen intézmény irányában kialakuló elköteleződés folyamata idő, melyet a 
tapasztalati út megkerülésével lehet siettetni, de nem érdemes, ugyanúgy nem, mint 
ahogy a felek által egy jövőben ténylegesen tartható megállapodás megkötését sem, mert 
annak mindenféleképpen belülről kell fakadnia. A bíró az ügyét sajátjának érzi, nem 
alakulhat ki benne az az érzés, hogy azt a közvetítésre utalással elveszti, az addigi 
munkája kárba vész. Feltétlenül szükséges annak a gondolatmenetnek az erősítése, hogy 
a közvetítői eljárás a peres eljárást kiegészíti, a bírót tehermentesíti, ezáltal munkáját 
segíti. A kifejtettek alapján fontos jövőbeli cél, hogy a bíráknak lehetőséget teremtsünk a 
bírósági közvetítői eljárás pozitív hatásainak mind gyakoribb megtapasztalására, ezáltal 
szemléletváltásuk elősegítésére, melynek jó gyakorlati példájaként ismertetem az alábbi 
elnöki intézkedést és számokban mért hatásait. 

 

4. Tájékoztatás a félnek, tapasztalat a bírónak 

 

Törvényszékünk elnöke 2013 szeptemberében elnöki intézkedésben rendelkezett a 
közvetítéssel kapcsolatos ügyviteli teendőkről, többek között a bíráknak a felek irányába 
történő tájékoztatási kötelezettségéről, annak végrehajtásáról és ellenőrizhetőségéről. Az 
intézkedés célja, hogy az új jogintézmény hatékony működését elősegítse. Hatálya 
kiterjed a törvényszékre, az illetékességi területéhez tartozó valamennyi helyi bíróságra, 
valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságra, ezen bíróságon dolgozó elsőfokú 

                                                      
2 Elliott Aronson: A társas lény, KJK-KERSZÖV Kft., Budapest, 2001, 342-343. o. 
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civilisztikai ügyeket tárgyaló bírákra, a bírák mellé beosztott igazságügyi 
alkalmazottakra, civilisztikai peres/peren kívüli lajstromok vezetőire. Tárgyi hatálya 
nem terjed ki a Közvetítői törvényben3 meghatározott kizárt ügycsoportokra. Az 
intézkedés rendelkezik a tájékoztatási kötelezettségről, miszerint a perben eljáró bíró az 
intézkedés hatálybalépését követő első kapcsolatfelvétel alkalmával a kivételt nem 
képező pertárgyú új és folyamatban lévő perekben köteles tájékoztatni a peres feleket, az 
intézkedés mellékletét képező tájékoztató megküldésével, a közvetítői eljárás 
igénybevételének lehetőségéről. A bíró mellé beosztott igazságügyi alkalmazott az 
iratborító külzetén piros nyomtatott „M” betűvel jelzi a tájékoztatás megtörténtét, melyet 
a kezelő iroda köteles figyelemmel kísérni. Amennyiben az iroda észleli a tájékoztatás 
elmaradását, azt haladéktalanul köteles a bírónak, ismételt elmaradás esetén a bíróság 
elnökének jelezni. 

Abban az esetben, ha a törvényszék elnöke az „automatikus terelést”4 választja, a 
11/2014. (VII.11.) OBH utasítás 9. § (5) bekezdése alapján5, az eljárás kezdő szakaszában 
kötelező jelleggel megküldésre kerül a bírósági közvetítői eljárás megismertetését célzó 
tájékoztató. Ez az intézkedés önmagában még nem igényli a bíró részéről a jogintézmény 
irányába való elköteleződést, a fél azonban minden esetben kap tájékoztatást és 
mérlegelhet, igénybe kívánja-e venni a bírósági közvetítői eljárást. Minden olyan 
eljárásban pedig, melyben a fél kezdeményezte a bírósági közvetítést, és az eljárás érdemi 
szakaszba került, a bíró a visszatérő felek vagy a becsatolt megállapodás által 
tapasztalatot szerezhet a bírósági közvetítésről. 

 

5. Egy különleges gyakorlat statisztikai mutatói  

 

Járásbíróságunkon a kijelölt közvetítők 2015. január 1. napjától feljegyzést készítenek 
arról, hogy az eljárást kezdeményező fél/felek milyen forrásból szereztek tudomást a 
bírósági közvetítésről, mely tájékoztatási eszköz tartalmára tekintettel nyújtották be 
kérelmüket. Ez a körülmény megállapítható legtöbbször a kérelemből, ugyanis a felek 
maguk hivatkoznak a forrásra, illetve az első találkozás alkalmával erre a közvetítő 
minden esetben rákérdez. 

A feljegyzések összesítése alapján az alábbi mutatókat jegyeztük fel: 

Járásbíróságunkra 2015-ben 129 közvetítői eljárás kezdeményezésére irányuló 
kérelem érkezett. 121 ügyben álltak rendelkezésre adatok abból a szempontból, hogy az 
eljárás milyen tájékoztatási eszköz által indíttatott. (8 esetben a kérelem egyoldalú volt, 

                                                      
3 A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 1. § (3) bekezdés. 

 
4 Gyengéné Nagy Márta – Kőrös András (szerk.): A bírósági közvetítésről - mindenkinek, HVG-ORAC, Budapest, 

2016, 37. o. 
5 Az eljáró bíró a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 148. § (2) bekezdése alapján szóban és írásban, 

a rendelkezésre álló formanyomtatványok felhasználásával tájékoztatja a feleket a bírósági közvetítésről. 
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önkéntes, azonban nem tartalmazott utalást az eljárásról való tudomásszerzés forrására, 
és a személyes találkozás hiánya miatt ez később sem derült ki.) 

A 129 beérkezett kérelemből: 
- 36 bírósági kötelezésből eredően érkezett (27,9%);  
- 93 kérelem a felek önkéntes elhatározása alapján. (72,1%).  

 

1. ábra6 

A 93 önkéntesen benyújtott kérelemből: 
- 8 esetben nem állt rendelkezésre információ a tájékoztatási eszköz 
vonatkozásában (8,6%);  
- 51 fél a kötelezően megküldendő egységes írásbeli tájékoztató alapján (54,8%);  
- 21 ügyben a bíró tájékoztatása alapján (22,6%);  
- 6 esetben a jogi képviselő tanácsára (6,5%); 
- 3 személy ismerős tanácsára, aki korábban részt vett az eljárásban (3,2%);  
- 3 ügyben a panasznapon nyújtott tájékoztatása alapján kezdeményezték az 
eljárást (3,2%);  
- 1 esetben történt hivatkozás az okmányiroda váróhelyiségében elhelyezett 
plakátra (1,1%).  

                                                      
6 A szerző saját szerkesztése 
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2. ábra7 

Az összegyűjtött adatok alapján megállapítható, hogy a felek által önkéntesen 
kezdeményezett ügyek 55 %-a indult a bíróság eljárásban megküldött írásbeli 
tájékoztatók hatására, mely ezáltal jelentősen növelte a közvetítői eljárások számát. 

Eredetileg a feljegyzés gondolata a tájékoztatók hatékonyságának megfigyelésére 
irányult, azonban a statisztikai adatokból az is egyértelműen kirajzolódott, hogy 
bíróságunkon milyen magas számú a kötelezés elrendelése, és nem elhanyagolható a bíró 
által, a tárgyaláson adott személyes tájékoztatás alapján indított eljárás, mert a „bíró általi 
terelés” az összes beérkezett kérelem 44%-át adja. Ez egyben alátámasztja azt is, hogy 
valóban hatékonyan működik a bíróságunkon kialakított belső tájékoztatási rendszer is, 
hiszen bíráink rendkívül aktívak a kötelezés és a bírósági közvetítés felajánlása 
szempontjából egyaránt. 

A fentiekből továbbá arra is lehet következtetni, hogy jelentős hatása van az ügyek 
számának, valamint a bírák szemléletmódjának alakítása szempontjából is, egy 
tájékoztatási kötelezettséget bevezető elnöki intézkedésnek. 

Érdekességképpen megjegyzem, hogy 2016 első fél évében már 4 esetben 
hivatkoztak korábban közvetítői eljárásban részt vett ismerősre, mint tájékoztatási 
forrásra, és 6 esetben jelezték, hogy jogi képviselő tanácsára kezdeményezték az eljárást, 
mely mindkét esetben növekvő tendenciát mutat és egyben azt jelenti, hogy a felek és a 
jogi képviselők pozitív tapasztalatokkal hagyják el a közvetítői szobát.  

 

6. Az országos tapasztalat 
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Országos és regionális konferenciák, rendezvények napirendi pontjaként általános 
jelleggel bemutatásra kerülnek egyes törvényszékek jó gyakorlatai, valamint az aktuális 
időszak tapasztalatai. Több koordinátor és közvetítő utalt arra, hogy vezetői vagy 
koordinátori szintű intézkedések, iránymutatások által az ügyek jelentős részében az 
írásbeli tájékoztatók megküldésre kerülnek, azonban ez ügyszámnövekedést a 
törvényszékük statisztikájában nem jelez. A gyakorlatok további bemutatása során az is 
egyértelművé vált számomra, hogy az országban rendkívül eltérő tartalmú, terjedelmű és 
szerkezetű, bírósági közvetítésre vonatkozó tájékoztatók kerülnek megküldésre. 
Figyelemmel arra, hogy a törvényszékünkön használatos tájékoztatót a többéves 
gyakorlat és a felek által történő visszajelzések alapján állítottuk össze, és tapasztalataink 
szerint jelentős számú új kérelem generálására alkalmas, arra a következtetésre jutottam, 
hogy önmagában a megküldött tájékoztató jellege meghatározza azt, hogy milyen hatást 
vált ki a felekben. 

 

7. A kutatás körülményei és eredményei  

 

2016 nyarán a helyi koordinátor közreműködésével, a kijelölt közvetítők szakmai 
együttműködésével az ország különböző pontjain használatos tájékoztatók kerültek 
bíróságunkra megküldésre, és azokat, valamint a már korábbi anyagokkal megküldött 
tájékoztatókat vizsgáltam meg tartalmuk, szerkezetük, terjedelmük alapján.  

A vizsgálat alapján a tájékoztatók három csoportba kerültek besorolásra:  

1. Az első csoportba azok a tájékoztatók tartoznak, melyek a szakmai 
követelményeknek megfelelő tartalommal, több oldalon keresztül igyekeznek 
bemutatni a közvetítői eljárás előnyeit, 5-6 soros bekezdésben külön-külön kitérve 
az eljárás legfőbb jellemzőire, mint: konfliktusenyhítés, párbeszéd és annak 
helyreállítása, titoktartás, ingyenesség, megállapodáshoz vezető út és annak 
kapcsolata az alapeljárással. Utalnak továbbá a bírósági közvetítők közvetlen 
elérhetőségére, valamint a bíróság honlapjára.  

2. A második csoportba sorolható tájékoztatók egy oldalban, rövid ismertetést 
követően felsorolásszerűen mutatják be a közvetítői eljárás felekre nézve előnyös 
vonásait, megemlítve a legközelebb tevékenykedő közvetítő közvetlen 
elérhetőségét: név, telefon, e-mail, bíróság címe, ügyfélfogadási idő; egyes 
tájékoztatók tartalmazzák a megszólítást megelőzően: „perbeszéd helyett 
párbeszéd” hívómondatot. 

3. A harmadik típusú tájékoztatók szakmailag kifogásolható módon, kissé 
manipulatív jelleggel, úgy próbálják meg a közvetítői eljárás előnyeit bemutatni, 
hogy azokat ellentétbe állítják a peres eljárás jellemzőivel, közvetlenkedő, 
bizalmaskodó stílusban.  
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A helyi koordinátor előzetes engedélyével 80 célszemély - 25 és 75 év közötti, alap 
közép és felsőfokú végzettséggel rendelkező férfi és nő (igazságügyi alkalmazottak és 
családtagjaik, valamint egy helyi társintézmény szociális egységének munkavállalói) - 
bevonásával kutatást végeztem az alábbiak szerint:  

A fenti három tájékoztató alaptípusa mellé kérdőívet csatoltam a következő 
kérdésekkel:  

1. Melyik tájékoztató alapján kezdeményezne közvetítői eljárást és miért?  

2. A további két tájékoztató milyen okból nem nyerte meg tetszését?  

Az aktívan közreműködő célszemélyek mindegyike visszajuttatta a kérdőívet. Öt 
személy által azért nem került kitöltésre, mert nem értette, miről szól ez az eljárás, nem 
tudta meg belőle, hol zajlik ez az eljárás, hova kell mennie és miért indítana ilyen eljárást, 
ha egyszer már bírósági eljárást kezdeményezett. 

 

A kérdőívet kitöltő 75 célszemély az alábbi megoszlásban választott a tájékoztatók 
közül: 

- 24 célszemély választotta az egyes számú, hosszabb tájékoztatót (32%); 
- 45 a kettes számú felsorolásszerű tájékoztatót (60%);  
- 6 a harmadik típusú, ellentétekre építő tájékoztatót (8%). 

 

 

3. ábra8 

 

Összegezve a kutatásban részt vevők válaszait, a tájékoztatók pozitív vonásait az 
alábbiakban jelölték meg:  

- figyelemfelkeltő kezd mondat, már a megszólítás előtt,  
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- nem túl hivatalos, - rövid, átlátható, felsorolásszerű,  
- köznyelvi, érthető, nem használ szakkifejezést,  
- közvetlen elérhetőséget tartalmaz,  
- további információért utal a honlapra. 

 

Negatív vonásként kiemelték:  

- a második oldaltól elvész a figyelem,  
- jogászkodó, idegen szavakat használ, 
- bizalmaskodó, furcsa a stílusa, 
- ellentétekre épít, összezavarja az olvasót. 

 
A vizsgálat során a célszemélyektől beérkező válaszok alátámasztották azon 

feltevésemet, miszerint a tájékoztató jellege jelentősen befolyásolja a bírósági közvetítői 
eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmek számát. A válaszadók 60%-a a 
törvényszékünk által is használt - 2. számú, felsorolásszerű - tájékoztató alapján 
kezdeményezett volna közvetítői eljárást.  

Azt is látnom kellett azonban, hogy az általunk használt tájékoztatót is nagyszámú 
kritika érte (nem figyelemfelkeltő a felütés, túl hivatalos, nagyon felsorolásszerű, nem utal 
további információért a honlapra), ezért a közérthető, egyértelmű fogalmazással 
foglalkozó honlapok910 segítségével, újragondolva annak tartalmát és szerkezetét, a 
következő megállapításokra jutottam:  

- a köznapi nyelvezet különösen fontos a bírósági közvetítés vonatkozásában, 
hiszen egy kevésbé formális eljárásról van szó, ezért kerülendőek a többértelmű szavak, 
idegen kifejezések, elvont fogalmak;  

- a tájékoztatót egy bírósági eljárásban félként részt vevő személy olvassa, ezért a 
közvetítői eljárás rá nézve előnyös vonásait kell kiemelni, de nem a bírósági eljárással 
szembeállítva, hiszen az is a fél választása volt, és a tájékoztató egy folyamatban lévő 
bírósági eljárásban kerül kiküldésre;  

- a tájékoztató első részében definiálni kell a bírósági közvetítői eljárást, abból a 
szempontból, hogy azt hol, mikor, ki, miért végzi (amit a célszemélyek kifejezetten 
hiányoltak, mert nem értették a közvetítői eljárás lefolyásának körülményeit);  

- a tájékoztatót logikusan, átláthatóan érdemes felépíteni, felsorolásokat, alcímeket 
használva tördelni kisebb logikai összetartozó egységekre, mert a felek csak átfutják a 
szöveget a számukra fontos információmorzsa után kutatva; -szerkezetileg az olvasási 
mintázat követésére célszerű törekedni, az úgynevezett F alakzatra, miszerint az olvasók 
az oldal címét és első bekezdését olvassák el, ezt követően szemük a szöveg bal oldalát 

                                                      
9 http://kozerthetofogalmazas.hu/hogyan-irj-erthetoen/ (megtekintve: 2106. 08. 31.)  
10 http://vilagosbeszed.hu/kozeppontban-az-olvaso/ (megtekintve: 2106. 08. 31.)  
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futja végig a számára fontos információkat keresve, az utolsó harmadát pedig már alig 
néhányan;  

 - kizárólag arról érdemes írni, amire szüksége van a feleknek, a felesleges 
információkkal elveszíthetjük a figyelmét, amennyiben szakkifejezéseket használunk, az 
azt jelzi, hogy nem az olvasó fejével gondolkodunk, így elveszíthetjük a bizalmát is. 

A részleteiben is teljeskörűen bemutatásra került tájékoztatási rendszer a 11/2014. 
(VII.11.) OBH utasítás 9. § (5) bekezdését szem előtt tartva, a bírósági közvetítés 
megismertetésére irányul. A gyakorlati tapasztalatok és a célszemélyek észrevételei 
alapján arra jutottunk, hogy egy tájékoztatón belül, a külső és belső közvetítés - fél által 
értelmezhető - ismertetése röviden, a figyelem fenntartásával nem megvalósítható, ezért 
utalva a közvetítés általános értelembe vett igénybevehetőségére, a tájékoztató további 
részleteiben a bírósági közvetítést mutatja be. 

A rendelkezésre álló valamennyi információ alapján a legközérthetőbb, 
legfigyelemfelkeltőbb tájékoztató az alábbi tartalmi, formai jegyeket hordozná: 
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PERBESZÉD HELYETT PÁRBESZÉD 

Tisztelt Asszonyom/Uram! Tisztelt Felek! 

 

 

Az Önök közötti jogvita alkalmas arra, hogy közvetítői eljárás keretében történjen a 
rendezése. 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, amely során a felek, a 
bírósági eljárás folyamatba léte alatt, kötetlen párbeszéd útján a közvetítő segítségével 
megállapodhatnak. A közvetítői eljárás során az ügyben érintettek érdekeit közösen 
feltárják, és megtalálják azokat a közös pontokat, melyek a felek számára elfogadható 
megoldás alapja lehet. A közösen kimunkált megállapodást a közvetítő írásba foglalja. 

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

- gyors befejezést biztosít; 
- igazodik a felek igényeihez, rugalmas; 
- a felek érdekeinek megfelelő megállapodás létrehozását eredményezi;  
- a közvetítői eljárás alatt elhangzottak titokban maradnak;  
- nem kell fizetni az eljárásért, sőt,  
- megállapodás esetén illetékkedvezményre jogosít. 
 

Az Önhöz legközelebb található bírósági közvetítő: 

Név: , telefonos elérhetőség: e-mail: 
Bíróság: , Ügyfélfogadás helye, ideje: 

 

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!


