MINTA a kötelező közvetítés elrendeléséről

Végzés
A bíróság elrendeli a kötelező közvetítést és a per tárgyalását felfüggeszti.
Kötelezi a feleket, hogy e végzés kihirdetésétől / kézbesítésétől számított 15
napon belül közösen együttműködve forduljanak közvetítőhöz és vegyenek
részt az első közvetítői megbeszélésen.
A felek az alábbi lehetőségek közül választhatnak:
A./ Bírósági közvetítés lefolytatása iránti kérelmet terjesztenek elő a bíróságon.
A bírósági közvetítés illetékmentes, a bírósági közvetítőnek nem kell díjat
fizetni.
B./ Az Igazságügyi Minisztérium által vezetett névjegyzékben található olyan
„külső”, nem bírósági közvetítőhöz is fordulhatnak felkéréssel, aki alávetési
nyilatkozatot tett. Ebben az esetben az első megbeszélés díja legfeljebb egyszer
4.000,- Ft és a megjelent felek számának szorzata. A további közvetítői ülésekre
óradíj állapítható meg, amely nem haladhatja meg a 4.000,- Ft és a felek
számának szorzatát óránként.
C./ Amennyiben a felek alávetési nyilatkozatot nem tett „külső”, nem bírósági
közvetítőhöz fordulnak felkéréssel az IM által vezetett névjegyzékből, a
közvetítői eljárás díja a B./ pont alatt részletezettek szerint alakul.
B./ és C./ pont között az a különbség, hogy az alávetési nyilatkozatot tett
mediátor a kötelező közvetítői eljárás lefolytatására történő felkérést köteles
elfogadni.
A nem bírósági közvetítő igényt tarthat a felmerült és igazolt költségei
megtérítésére is. A nem bírósági közvetítő díját és költségét a feleknek kell
megfizetnie.
A kérelemhez (vagy felkéréshez) csatolják a jelen kötelező végzés másolatát.
A kérelemben tüntessék fel a telefonos és e-mail elérhetőségüket.

Amennyiben a fél önhibából mulasztja el a bírósági közvetítés lefolytatása iránti
kérelem benyújtását / közvetítő felkérését vagy a részvételt az első közvetítői
megbeszélésen, a bíróság a mulasztó felet pénzbírsággal sújtja, illetve
kötelezheti az ellenfél közvetítői eljárásban felmerült költségeinek
megtérítésére.
A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy közvetítői eljárásban született
megállapodásuk bírósághoz történő benyújtása esetén a megállapodásnak a
peres eljárás tárgyát képező részét a bíróság végzéssel jóváhagyja. Ebben az
esetben a feleket a peres illetékből illetékkedvezmény illeti meg (az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. tv 58. §).
Megállapodás hiányában a felfüggesztett tárgyalást folytatja, ha
- a.) bármelyik fél igazolja, hogy a közvetítői eljárás befejeződött (a
közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. tv. 35. § (1) bek.)
- b.) bármelyik fél igazolja, hogy az első közvetítői megbeszélésen részt
vett, de a közvetítői eljárás nem indult meg, vagy
- a közvetítés igénybe vételére kötelező határozat közlésétől számított két
hónap telt el a nélkül, hogy a felek az a.) és b.) pontban megjelölt
igazolás valamelyikét csatolták volna.
E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
Dátum, aláírás…
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 JEGYZŐKÖNYVBE IS MONDHATJÁK, HOGY
KÉRIK A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉS LEFOLYTATÁSÁT.
/ Ha kitöltik a kérelem nyomtatványt, 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!

