
MINTA „ÖNKÉNTES” KÖZVETÍTÉS ESETÉN

Jegyzőkönyv

(kivonat)

Eljáró  bíró  tájékoztatja/  ajánlja/  javasolja  a  peres  feleket/nek  a  bírósági 

közvetítés  lehetőségéről/t,  a  bírósági  közvetítők  nevéről,  elérhetőségéről  és 

ügyfélfogadási rendjéről. Átadja a peres feleknek a ……………………… írásbeli 

tájékoztatót /szórólapot.

Tájékoztatja a feleket a peres eljárás szünetelésének lehetőségéről.

Peres felek egyezően:

Kérjük a bírósági közvetítés lefolytatását és az ügyünk bírósági közvetítő elé 

utalását.

/bíró rögzíti a felek elérhetőségét, adatait, telefon, e-mail/

Kihirdetve

Végzés

A bíróság a mai tárgyalást elhalasztja, új határnapul ……………… tűzi, melyre 

a peres feleket e végzés kihirdetésével szóban idézi.

Az ügyet bírósági közvetítő elé utalja.

Felhívja  a peres feleket,  hogy 15 napon belül  csatolják a bírósági  közvetítő 

igazolását a közvetítés megindulásáról és nyilatkozzanak, hogy közösen kérik-e 

a jelen peres eljárás szünetelésének megállapítását a közvetítésre tekintettel.

Jkv. lezárva.

Li.:/  I.  jegyzőkönyv  kivonatot  kérem  megküldeni  a  törvényszéki  lajstrom 

irodának Pkm. számra iktatás végett.

       II. Sc.:

                                             .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.



/Amennyiben  a  tájékoztatást  követően  már  rögtön  kérik  a  szünetelés 

megállapítását is:/

Kihirdetve

Végzés

A bíróság az ügyet bírósági közvetítő elé utalja.

Megállapítja,  hogy  az  eljárás  a  Pp.  137.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján 

szünetel. A szünetelés a határidők folyását nem érinti. Bármelyik fél kérelmére 

az eljárást folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a per megszűnik.

Tájékoztatja  a  feleket,  hogy  a  közvetítői  eljárás  befejezését  követően,  de 

legkésőbb  (ide  dátum)  csatolhatják  a  közvetítői  eljárás  során  született 

megállapodást, melyet a bíróság megvizsgál és soron kívül hagy jóvá.

Amennyiben a közvetítői  eljárás nem vezetett  eredményre, a bíróság a felek 

kérelmére az eljárást folytatja.

Amennyiben további időre van szükségük a sikeres közvetítői eljáráshoz, a fenti  

határidő  lejárta  előtt  jelezhetik  ezt  a  bíróságnak  a  folytatás  iránti  kérelem 

benyújtásával  egyidejűleg.  Ebben  az  esetben  ismételten  kérhetik  közös 

kérelemmel a szünetelés megállapítását.

                                             .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

/Amennyiben a felek a tájékoztatást követően gondolkodási időt kérnek arra, 

hogy kérik-e a közvetítés lefolytatását:/

Végzés

A  bíróság  a  mai  tárgyalást  elhalasztja,  új  határnapul  …………………  tűzi, 

melyre a peres feleket e végzés kihirdetésével szóban idézi. 



Felhívja  a  feleket,  hogy  e  végzés  kihirdetésétől  számított  8  napon  belül 

jelentsék be, hogy kérik-e a bírósági közvetítés lefolytatását és a jelen peres 

eljárás szünetelésének megállapítását. 

Amennyiben nem nyilatkoznak, a bíróság úgy tekinti, hogy nem kérik a bírósági 

közvetítés  lefolytatását  és  az  ügy  érdemi  tárgyalását  kérik  (itt  lehet  máris 

konkrét felhívást intézni a felekhez bizonyítási indítványaik megtételére, vagy a 

bíróság utalhat a hivatalból lefolytatandó bizonyításra, stb.).

MEGJEGYZÉS:

CÉLSZERŰ  A  TÁRGYALÓBAN  TARTANI  A  „BÍRÓSÁGI  KÖZVETÍTÉS 

LEFOLYTATÁSA IRÁNTI KÉRELEM” NYOMTATVÁNYÁT. 

HA  BÍRÓSÁGI  KÖZVETÍTŐHŐZ  SZERETNÉNEK  FORDULNI,  NYOMBAN 

KITÖLTHETIK  A  –  PONTOS  ELÉRHETŐSÉGEKET  IS  TARTALMAZÓ  –

KÉRELMET,  EZ  KIFELÉ  MENET  LEADHATÓ  AZ  IRODÁN,  VAGY 

BEDOBHATÓ  A  BÍRÓSÁGI  GYŰJTŐLÁDÁBA,  DE  A  KÉRELEM 

JEGYZŐKÖNYVBE IS MONDHATÓ.

/Kitöltött  kérelem  nyomtatvány  esetén  nem  kell  jkv.  kivonatot  küldeni  az 

irodának, mert a kitöltött kérelem lesz a Pkm. ügy kezdő irata./

A  kérelem  jegyzőkönyvbe  rögzítése  esetén  -  a  közvetítők  munkájának 

segítéseként - kérjük, hogy rögzítsétek a felek 

- nevét, 

- címét, 

- e-mail címét és 

- telefonszámát is.

Köszönjük!


