
TÁJÉKOZTATÓ 
 a bírósági közvetítésről

A bírósági közvetítés – vagy más néven mediáció – egy olyan, a peres eljárástól lényegesen eltérő
megoldás, melynek az a célja, hogy a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezéssel zárják le a
vitájukat, melyhez bírósági közvetítő (mediátor) segítségét veszik igénybe. 

Hová fordulhat?

Az ügyben a törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokon a felek közösen vagy
külön-külön  kérelmet  terjeszthetnek  elő  bírósági  közvetítés  lefolytatása  érdekében  abban  az
esetben,  ha  a  felek  között  peres  vagy  peren  kívüli  eljárás  van  folyamatban.  A kérelmet  egy
példányban,  írásban,  e-mailen,  valamint  kérelem  nyomtatványon  lehet  előterjeszteni,  amely  a
http://wwww.miskolcitorvenyszek.birosag.hu/birosagi-kozvetitok címről  tölthető  le  vagy bármely
kezelőirodában, illetve a közvetítői ügyfélfogadáson (minden péntek 9-12 óra között  a Miskolci
Járásbíróságon, Miskolc, Dózsa György utca 4. szám I. emelet 131. szoba) kérhető. 

A bírósági közvetítők elérhetőségei:

Dr. Bokros Andrea Erzsébet bírósági titkár

• ügyfélfogadás helye:  Miskolci Járásbíróság (3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 4. I. emelet 131.
szoba) telefon: 46/353-411/129 mellék (ügyfélfogadási időben)

• ügyfélfogadás ideje: minden péntek 9 óra – 12 óra között
• ügyfélfogadási időn kívül a telefonszám: 46/815-329
• e-mail címe: bokrosa@miskolc.birosag.hu

Dr. Pocsainé dr. Cseuscsák Renáta bírósági titkár

• ügyfélfogadás helye:  Miskolci Járásbíróság (3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 4. I. emelet 131.
szoba) telefon: 46/353-411/129 mellék (ügyfélfogadási időben)

• ügyfélfogadás ideje: minden péntek 9 óra – 12 óra között
• ügyfélfogadási időn kívül a telefonszám: 46/815-329
• e-mail címe: cseuscsakr@miskolc.birosag.hu

Dr. Kővári István bíró

• ügyfélfogadás helye: Kazincbarcikai Járásbíróság (3700 Kazincbarcika, Fő tér 41.)
• ügyfélfogadás ideje: minden péntek 9 óra – 12 óra között
• telefonszáma: 48/510-740
• e-mail címe: kovarii@kbarcika.birosag.hu

Theiszné dr. Varró Adrienn bírósági titkár

• ügyfélfogadás helye: Kazincbarcikai Járásbíróság (3700 Kazincbarcika, Fő tér 41.)
• ügyfélfogadás ideje: minden péntek 9 óra – 12 óra között

http://wwww.miskolcitorvenyszek.birosag.hu/birosagi-kozvet%C3%ADtok


• telefonszáma: 48/510-740
• e-mail címe: varroa@miskolcit.birosag.hu

Dr. Szabó Bernadett bírósági titkár

• ügyfélfogadás helye: Ózdi Járásbíróság (3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 1.)
• ügyfélfogadás ideje: minden csütörtök 9 óra – 12 óra között
• telefonszáma: 48/570-050
• e-mail címe: szabobernadett@ozd.birosag.hu

Dr. Kazsimérszki Lívia bírósági titkár

• ügyfélfogadás helye: Sátoraljaújhelyi Járásbíróság (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 7.)
• ügyfélfogadás ideje: minden péntek 9 óra – 12 óra között
• telefonszáma: 47/523-530
• e-mail címe:kazsimerszkil@saujhely.birosag.hu

Mit kell feltüntetni a kérelemben?

• A bírósági közvetítést kérők nevét, lakcímét (telefonszámát, e-mail címét),
• a kialakult vitás ügyek tárgyát,
• folyamatban lévő peres/nemperes ügy számát. 

Kell-e illetéket, költséget előlegeznie, viselnie?

A bírósági közvetítői eljárás illeték- és költségmentes. 

Milyen kedvezménnyel járhat a megegyezés?

• A per a felek számára megnyugtató módon befejeződik.
• A befejezés következtében a felek illetékkedvezményben részesülnek.
• Az illeték a peres eljárás 10%-a, ha az első tárgyaláson a per szünetelésére kerül sor, és a per

ennek folytán megszűnik, valamint ha a felek az első tárgyaláson egyezséget kötnek, vagy a
felek a per megszüntetését az első tárgyaláson közösen kérik. 

• Az illeték a peres eljárás 30%-a, ha az első tárgyalást  követően az eljárás szüneteléssel,
felperes keresetétől való elállása folytán szűnik meg, továbbá ha a per megszüntetését a
felek közösen kérik. 

• Az illeték a peres eljárás 50%-a, ha egyezségkötésre az első tárgyalást követően kerül sor. 
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