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A Szegedi Törvényszék területén
- elsőként az országban is - a Fővárosi Bíróság és a Fővárosi
Munkaügyi Bíróság mellett 2009.
és 2010. évben zajlott kísérleti
mediációs program.
Az így szerzett tapasztalatok nyomán került sor
2012. október 1-jétől 3
bíróságon a közvetítés
elindítására, első körben Egerben, Szekszárdon és a Szegedi Városi
Bíróságon. A közvetítői feladatokat valamennyi bíróságon az erre kiképzett titkárként továbbfoglalkoztatott nyugdíjas bírák
látták el.
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2012. évi beszámolójában
célként fogalmazta meg: „hogy a
bíróságra érkező ügyfelek jogvitái a lehető legrövidebb időn belül és az ügyfelek számára megnyugtató módon záruljanak le.
Ennek egyik eszköze a közvetítői
tevékenység beemelése a bírósági szervezetrendszerbe.”
Ennek érdekében - az OBH közreműködésével
–
több
jogszabálymódosításra is sor került, amelynek eredményeként a
közvetítői tevékenységet – a

szakmai képzés elvégzésének igazolását követően – az OBH elnöke által kijelölt bírósági titkár is végezhette, illetve azok a bírók, akiknek
az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt szűnt meg a jogviszonyuk, és a megszűnést követően 3 hónapon belül titkári
szolgálati jogviszonyt kívántak létesíteni, mentesültek
mind a pályaalkalmassági,
mind a hatósági bizonyítvány beszerzésének kötelezettsége alól
A bírósági közvetítés részletszabályait az OBH elnöke a 20/2012. (XI.
23.) számú szabályzatban határozta
meg, valamint a témával kapcsolatosan kiadásra került egy részletes
útmutató is.
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A MEDIÁCIÓ LÉNYEGE
A közvetítésről szóló 2002. évi LV. törvény célja, hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi- és vagyoni jogaival
kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták rendezését, amelyekben a
felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza.
A közvetítés e törvény alapján lefolytatott olyan sajátos permegelőző bírósági, illetve hatósági eljárás befejezését elősegítő, egyeztető, konfliktus kezelő, vitarendező eljárás, amelyben a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett harmadik személy
(a közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása a cél.
Dr. Pintérné dr. Pipicz Gizella,
a Szegedi Törvényszék címzetes törvényszéki bírája
mediációt népszerűsítő előadást tart

A bírósági közvetítés előnyei:

- elősegítheti az eljárások időszerűbb és költséghatékonyabb befejezését:
- a bírósági közvetítés maga ingyenes, és az eredetileg megindítandó peres eljárás illetéke az Itv. 58. § (3) bekezdés szerint 50%ra mérsékelhető;
- nincs szükség szakértő kirendelésére, így nincs szakértői díj;
- amennyiben az eljárás megállapodással zárul, el lehet tekintetni
a hosszadalmas bizonyítástól, tanúmeghallgatástól;
- csökkentheti a bírák munkaterhét;
- népszerűbbé teheti a bíróságon kívüli közvetítői vitamegoldást.

Közvetítői tevékenységről szóló előadás…

…és a hallgatóság.

MEDIÁCIÓ
A
SZEGEDI
TÖRVÉNYSZÉKEN
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MEDIÁCIÓ A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉKEN
A Szegedi Törvényszéken 2012. október hó 01. napjától a közvetítői eljárással kapcsolatos koordinátor bírói került kijelölésre. Ezen feladatot
2013. március hónapjától kezdődően dr. Pintérné dr. Pipicz Gizella, a
Szegedi Törvényszék címzetes törvényszéki bírája látja el.
A mediátori tevékenységet 2012. október hó 01. napjától egy volt nyugdíjas családjogi bíró, bírósági titkárként látta el, majd ismételt bírói kinevezésére tekintettel - rövid kihagyást követően - 2013. október hó 01. napjától kezdődően dr. Kallai Violetta, bírósági titkár látta el a feladatokat,
aki már teljesítette a OBH 60 órás bírósági mediációs képzését.
2013. május 31-én 3 oldalú megállapodást írt alá a Szegedi Törvényszék a
Rézler Gyula Mediációs Intézettel, továbbá a SZMJV Egyesített Szociális Intézményével. E megállapodás keretében a SZMJV Egyesített Szociális Intézménye alkalmazásában álló dr. Gyulai Edina végezte a szülői felügyelettel
kapcsolatos közvetítői tevékenységet a bírósági ügyekben.
2014. március 1. napjától Kanyáriné dr. Tuska Mariann, míg 2014.
szeptember 1. napjától dr. Bródiné dr. Pördi Ágnes és dr. Molnár Mária
bírósági titkárok kerültek közvetítői feladatok ellátására kijelölésre. 1
közvetítő szülési szabadsága okán 2014. szeptember 1. napjától Pintérné dr. Pipicz Gizella koordinátor bíró is ellát közvetítői feladatokat.
A Szegedi Törvényszék elnöke Mediációs munkacsoportot hívott életre,
amelynek javaslatai alapján elnöki utasítás készült, amely tartalmazza a
bírósági közvetítéssel kapcsolatos szabályzatot ennek keretében a Szegedi
Törvényszék
-

népszerűsíti a mediációt szóróanyagokon, valamint a panasznapon
keresztül;
a bírák figyelmét folyamatosan felhívja arra, hogy tájékoztassák az
ügyfeleket és képviselőiket a közvetítés lehetőségéről;
az új Ptk. hatályba lépésétől kezdődően a polgári bírák részére az
elkészült közvetítői tájékoztatókat, végzésmintákat rendelkezésükre
bocsátotta;
folyamatos kapcsolatot tart a bíróság a koordinátoron keresztül az
Országos Bírósági Hivatallal, a Szegedi Ügyvédi Kamarával, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával, az
SZTE Állam,- és Jogtudományi Karának Polgári és Polgári Eljárásjogi
Tanszékével. A diákköri munka keretében az érdeklődő joghallgatók
számára a közvetítő eljárásról tájékoztatást adtunk, és a gyakorlatban is bemutattuk részükre a közvetítés folyamatát.

Kanyáriné dr. Tuska Mariann,
bírósági titkár a Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napján tart előadást a közvetítői
tevékenységről

„Perbeszéd
helyett
Párbeszéd”

Az a tapasztalat, hogy a külső kommunikációnak is köszönhetően az ügyfelek egyre inkább nyitottak arra, hogy a peres eljárás helyett a lényegesen
olcsóbb, gyorsabb és hatékonyabb alternatív vitarendezési módot, a közvetítést vegyék igénybe.
Dr. Molnár Mária, bírósági
titkár a Csongrádi Járásbíróságon beszél a mediátori
tevékenységről
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Mint a statisztikai összesítésből látható a Szegedi Törvényszék a kezdetektől kiemelten kezeli a közvetítő eljárás szerepét.

MEDIÁCIÓS SZOBA FELAVATÁSA
A Szegedi Törvényszék területén 2014 októberéig a Szegedi Járásbíróság,
Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. I. em. 6. szám alatti szobájában történt a közvetítést igénybe vevő ügyfelek fogadása, amely egyben titkári dolgozószobaként is funkcionált. A 2014. október 13. napján átadásra került szoba a
törvényszék központi épületében a Szeged, Széchenyi tér 4. szám alatt került kialakításra és kizárólag közvetítői tevékenység folytatására fog szolgálni a jövőben. Az önálló, kifejezetten erre a célra kialakított helyiség a közvetítés zavartalan, nyugodt és megfelelő környezetbe történő helyezését szolgálja.

A mediációs szobában méltó
környezetben , kötetlen hangulatban fogadhatjuk az ügyfeleket.

2012— 2014.
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A KÖZVETÍTÉS KITERJESZTÉSE
A Szegedi Törvényszék elnöke 2014. október 1. napjától kiterjesztette a
mediáció intézményét a nem szegedi székhelyű bíróságokra is, így közvetítőink előre meghatározott napokon a hódmezővásárhelyi, a makói, a szentesi járásbíróságon helyben fogadják az ott lakókat. Az intézkedés elsődleges célja, hogy az ügyfelek számára egyszerűsítsük és megkönnyítsük a
bírósághoz történő hozzáférés ezen módját is.
A Szegedi Törvényszék a Rézler Gyula Mediációs Intézettel, továbbá a
SZMJV Egyesített Szociális Intézményével kötött megállapodást 2014. december 1. napjával felmondta tekintettel arra, hogy a fenti intézkedés eredményeképpen a Szegedi Törvényszék teljes illetékességi területét lefedi a
bíróság mediációs tevékenysége.

A Szegedi Törvényszék a jövőben is elkötelezett a mediáció
intézményének továbbfejlesztése iránt hiszen ez az alternatív
vitarendezési eljárás mind ügyfeleink, mind a bíróság
számára hasznos eszközként elősegítheti az eljárások
időszerűbb és költséghatékonyabb befejezését.

KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG
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DR. PINTÉRNÉ DR. PIPICZ GIZELLA
1990. január 01-én kezdtem dolgozni az akkori Szegedi Városi Bíróságon polgári ügyszakos bíróként. A feladatom többnyire családjogi tárgyú ügyekben történő ítélkezés volt. A
munkám során folyamatosan arra törekedtem, hogy az
ügyekben a felek részéről megmutatkozó, sokszor kiélezett
konfliktus helyzetet próbáljam enyhíteni, különösen azokban
az esetekben, ahol a kiskorú gyermekek érdekeit kellett figyelembe venni.
A bírói munkám során megtapasztaltam azt, hogy mennyire
fontos az ügyfelek részére, hogy egy harmadik személy előtt
részletesen elmondhassák mindazt, amit egymással megbeszélni nem tudtak.
Ezért fogadtam örömmel azt a kísérleti kezdeményezést,
amely lehetőséget biztosított arra, hogy az ügyfelek külső,
harmadik személy, a mediátor előtt próbálják rendezni a vitás
ügyeket. Már akkor tapasztaltam, hogy megfelelő tájékoztatás után az ügyfelek szívesen veszik igénybe ezt az alternatív vita rendezési
módot.
2012. évtől a közvetítést már bírósági dolgozó látta el.
2013. év márciusától a Szegedi Törvényszék koordinátor bírója lettem,
amely szoros kapcsolatot eredményezett mind bírósági közvetítőkkel, mind
a polgári ügyszakos bírákkal.
Amikor lehetőség nyílt arra, hogy aktív bíró is elvégezhesse az OBH által
szervezett, 60 órás közvetítői képzést, 2014. január 06-11-ig részt vettem a
Budapesten tartott képzésen, így bírósági közvetítői képzettségem van.
A jelentkezésem egyik indoka az volt, hogy a koordinátori munkám elősegítése érdekében megismerjem a közvetítés szakmai követelményeit, és az
ott tanultak alapján jobban tudjam a feleket motiválni a megegyezésre.
2014. szeptember 01-től pedig lehetőséget kaptam a Szegedi Törvényszéken arra, hogy mint kijelölt bírósági közvetítő ténylegesen a mediátori tevékenységet is gyakorolhassam.
Koordinátorként fontos feladatomnak tekintem a bírósági közvetítés népszerűsítését kiemelve azt, hogy a bírósági eljárásnál ez egy sokkal olcsóbb,
gyorsabb és hatékonyabb eljárás, mivel a felek a sorsukat érintő lényeges
kérdésről maguk döntenek, nincs vesztes pozíció.
A külső kommunikáció keretében népszerűsítjük a közvetítést az ügyvédeknek, társhatóságoknak, és igénybe vesszük a média segítségét is.
A bíróság épületében több helyen plakátok, szórólapok hívják fel a figyelmet
a közvetítésre, de a bírósági mediátorok telefonon, e-mailen, valamint személyesen is az ügyfelek rendelkezésre állnak, tájékoztatják őket.
A belső kommunikáció keretében minden járásbíróságon dolgozó polgári

Képhez vagy ábrához tartozó
felirat.

2012— 2014.

bíró részére elérhetők az általános, ügyspecifikus tájékoztatók, és rendszeresen felhívjuk a figyelmüket arra, hogy mennyire fontos az ügyfeleknek
adott személyes tájékoztatás.
A Szegedi Törvényszék területén Szegeden két helyen, ún. mediációs szoba
került kialakításra, amely barátságos környezetet biztosít az ügyfelek részére, ezzel is oldva a tárgyalóteremben uralkodó, sokszor feszült légkört.
Ügyfélbarát intézkedésként lehetőség van arra is, hogy a vidéki járásbíróságokon – előre egyeztetett időpontban – a közvetítő helyben folytassa le a
mediációt, így az ügyfeleknek nem kell Szegedre utazniuk.
Összegezve a tapasztalatom az, hogy a felek egyre nagyobb körben igénylik
és elfogadják ezt az alternatív vitarendezési módot, és a visszajelzések igazolják azt is, hogy amennyiben megállapodás ugyan nem jön létre közöttük,
azonban egy nagyon fontos célt betölt, nevezetesen azt, hogy a kommunikáció a felek között megindul.

KANYÁRINÉ DR. TUSKA MARIANNA

Kanyáriné Dr. Tuska Marianna bírósági titkár vagyok. 20 éve
dolgozom a Szegedi Járásbíróságon, először nemperes ügyszakban, majd később végrehajtási ügyszakban. Családi állapotom férjezett, két kislányt nevelünk.
2014. március 15-e óta – az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésétől – kijelölt mediátorként is dolgozom a Szegedi Törvényszék területén, főként családjogi és polgári jogi ügyekben.
Az alternatív vitarendezésnek ez a formája – álláspontom szerint – kezd elterjedni a lakosság körében, köszönhetően ezt a
mediációra „terelő” bíráknak, a jogintézmény népszerűsítésének a plakátok, szórólapok, illetve a média útján.
Úgy érzem, akik részt vesznek előttem a mediációs üléseken,
megértik azt, hogy főleg gyermekeikkel kapcsolatos döntésekben engedniük kell – sokszor inkább a jogi képviselő által sarkallt – álláspontjukon. Ez vezet el ugyanis oda, hogy a felek a
későbbiekben is együtt tudnak működni a gyermek érdekének szem előtt
tartásával. A végrehajtási ügyek intézése kapcsán azt tapasztalom, hiába
van egy jogerős ítélet, ha az egyik fél nem akar (vagy nem tud) teljesíteni,
egy újabb idő-és költségigényes eljárás indul meg. Ez is egy indok arra, hogy
a feleket jobb belátásra „bírjam”, és őket a megállapodásra ösztönözzem.
A több, mint féléves mediátori tapasztalatom alapján azt tudom mondani, a
pereskedő embereknek igénye van arra, hogy akár külön, akár együttes
megbeszélés keretében „kiönthessék” szívüket, kimondják egymásnak –
nyilván nyomdafestéket tűrően – az elfojtott érzéseiket, hogy így álláspontjuk valódi okát is megérthessük. Erre a bírósági tárgyalás sem formai, sem
tartalmi szempontból nem alkalmas! Ha a felek „kiventilálják” magukból a
mélyebb érzéseket, gondolatokat, megtisztultabb fejjel, racionálisan tudnak
dönteni saját ügyükben. Nyilván nem minden mediációs ügy zárul megegyezéssel, de erre azt szoktam mondani, már az eredmény, hogy itt voltak,
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meghallgatták egymást, gondolkodtak azon, amit a másik közölt velük, illetve, amit egy kívülálló személy, a mediátor összegzett nekik.
A jövőre nézve csak biztatni tudok mindenkit, beleértve a bírákat is, éljenek
a mediáció lehetőségével, amely ráadásul ingyenesen vehető igénybe. A
jelenlegi szabályozás perindításhoz köti a bírósági mediációt, azonban pár
év múlva az is elképzelhető lesz, hogy permegelőző eljárásként is funkcionálhat.
06-30-790-5760
mediacio_szt@szegedit.birosag.hu

DR. BRÓDINÉ DR. PÖRDI ÁGNES

2012. július 1. napjától dolgozom a Szegedi Törvényszéken
felszámolási ügyszakban bírósági titkárként.
Mindig érdekelt az emberek közötti konfliktusok természete és azok optimális megoldása. A mediáció egy olyan terület, ahol segíthetek az emberek konfliktusainak megoldásában. Ennek nyomán 2014. júniusában vezetőim támogatásával részt vettem az Országos Bírósági Hivatal és a
Rézler Gyula Mediációs Intézet közös szervezésében a Magyar Igazságügyi Akadémián megrendezett hatvan órás
bírósági közvetítői képzésen, ahol megismerhettem a
mediáció alapjait, szakaszait és a mediátori munka sajátosságait. A képzésen kiemelten hasznosnak tartottam a
csoportban történő esetmegbeszéléseket és a gyakorlati
példák szimulációját.
Bírósági közvetítői kijelölésemet 2014. szeptember 1. napjától kaptam. Tekintettel arra, hogy 2014. október 1. napjától a mediáció intézménye kiszélesítésre került, így ettől a naptól kezdődően közvetítőként a működési területem a Makói Járásbíróság lett.
A bírósági közvetítői eljárás - legyen az a felek közös elhatározása alapján
induló vagy a bíróság által elrendelt kötelező közvetítői eljárás keretében
igénybe vett bírósági közvetítés – kezdeményezése feltétlenül javasolt minden olyan ügyben, ahol a legkisebb hajlandóság is mutatkozik a megegyezésre. A mediáció elősegíti, hogy a felek az elhúzódó vitás helyzetekben
meghallják a másik fél álláspontját, valódi szempontjait.
A bírósági mediáció célja, hogy olyan eszköz legyen a felek kezében, amely
lehetővé teszi számukra konfliktusuk lehető legjobb megoldását miután
már bírósághoz fordultak. Ennek a célnak az eléréséhez különösen fontosnak tartom egy pártatlan, őszinte, bizalmi légkör kialakítását, ahol lehetőség van az adott konfliktus és egymás álláspontjának mély és alapos megismerésére. Végső cél, hogy bizonyos polgári peres ügyek vagy munkaügyi
problémák vitázó felei egy mindkét fél számára megoldást jelentő és végrehajtható írásbeli megállapodást kössenek.
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2012— 2014.

A közvetítői eljárás szakmai színvonalának emelése érdekében szükségesnek tartom a gyakorlati tapasztalatok egymásnak történő átadását akár
képzések keretében, akár a mediációs üléseken akként, hogy két kijelölt
bírósági közvetítő együttesen, társmediáció keretében folytassa a közvetítői
eljárást.
Bízom abban, hogy a 2014. november 26. napján a Magyar Igazságügyi
Akadémián megrendezendő „Országos konzultációs szakmai nap a
mediációról” című rendezvényen a bírósági közvetítő kollégák tapasztalatait
felhasználva újabb mediációs módszereket, technikákat ismerhetek meg,
melyek tovább mélyíthetik a gyakorlati tudásomat a módszerek használata
terén. Remélem, hogy a jövőben minél többen fognak élni a mediáció lehetőségével.

DR. MOLNÁR MÁRIA
A bírósági mediáció mottója
„Együttműködés a másik féllel, úgy nyerni,
hogy a másik fél se veszítsen”

Korábbi munkahelyeimen jelentős gyakorlatra tettem szert a
cégjog, valamint a munkajog területén is. A jogi szakvizsga
mellett Európai szakjogász végzettséggel is rendelkezem.
A Szegedi Járásbíróságon a végrehajtás különböző szakterületeivel foglalkozom.
Vezetőim támogatásával rendszeresen részt tudok venni a
Magyar Igazságügyi Akadémia továbbképzésein.
A bírósági eljárások alkalmával gyakran tapasztalom, hogy a
peres feleket nem mindig elégíti ki teljes mértékben a jogszolgáltatásban hozott ítélet. Erkölcsi igazságérzetük időnként hiányt szenved. Ezekben az esetekben azt is látom, hogy a felek az
eljárás során túlságosan ragaszkodnak a saját igazságérzetükhöz, míg a
bírósági eljárás szigorú szabályokhoz kötött.
Ezért is éltem a felkínált lehetőséggel, hogy 2014. év júniusában a MIA által
szervezett mediátor képző kurzust elvégezzem.
Ez év szeptemberében ért az a megtiszteltetés, hogy a Szentesi és a Hódmezővásárhelyi Járásbíróságokon 2 hetente 1-1 napot tölthetek el ezzel a
számomra is új tevékenységgel. A kezdeti tapasztalataim nagyon kedvezőek. Vannak érdeklődők, és már ügyfelek is igénybe vették ezt az ingyenes
bírósági szolgáltatást. 2 – 4 hétre előre tudok időpontokat kitűzni. A felek
számára is szokatlan, hogy nem szükséges az ügyvédjük jelenléte, és saját
szavaikkal, gondolataikkal kell kifejezniük, mit is szeretnének valójában
elérni. Hiába tudom egyes esetekben a mindkét fél számára kedvező megoldást, erre saját maguknak kell rátalálniuk.
Fontos a türelem, a nyugodtság, az empátia és a megértés. Igazi kihívás ez
a feladat, és nagyon sok időt kell ráfordítani. Előre elkészített sablonokkal
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ugyan rendelkezem, a felek azonban ezt gyakran figyelmen kívül hagyják, és a
MIA-n tanult módszereket rögtönözve kell alkalmaznom.
Én is együtt fejlődöm az ügyfelekkel. Jóleső érzés, amikor egy – egy kis részletkérdésben sikerül közös nevezőre jutniuk. Ez mindig egy következő részsiker csírája is.
Számomra fontos, hogy a feleket segítsem abban, hogy tisztázzák céljaikat,
lehetőségeiket és erőforrásaikat, s a maguk döntsék el , hogy hogyan rendezik a vitát, ezzel megtalálják a legmegfelelőbb és kölcsönösen elfogadott megoldást.

ELÉRHETŐSÉG

dr. Pintérné dr. Pipicz Gizella bíró, koordinátor
Ügyfélfogadási időpont: minden héten szerdán 9:00 órától 15:00 óráig
Helye: Szegedi Járásbíróság (Szeged, Széchenyi tér 4.)
Telefonos elérhetősége: 06(30) 448-7057
Kanyáriné dr. Tuska Marianna szegedi járásbírósági titkár
Ügyfélfogadási időpont: minden héten csütörtökön 9:00 órától 15:00 óráig
Helye: Szegedi Járásbíróság (Szeged, Tisza L. krt. 2-4.)
Dr. Molnár Mária szegedi járásbírósági titkár
Ügyfélfogadási időpontja:
minden hónapban páros héten kedd 9:00 órától 15:00 óráig
Helye: Hódmezővásárhelyi Járásbíróság (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér
4.)
minden hónapban páratlan héten szerda 9:00 órától 15:00 óráig
Helye: Szentesi Járásbíróság (6600 Szentes, Erzsébet tér 4.)
(A Csongrádi Járásbírósághoz tartozó ügyekben is)
Telefonos elérhetősége: 06(30) 817-6298
Dr. Bródiné dr. Pördi Ágnes szegedi törvényszéki titkár
Ügyfélfogadási időpontja: minden hónapban páros héten csütörtökön 9:00
órától 15:00 óráig
Helye: Makói Járásbíróság (6900 Makó, Megyeház u. 2.)
Telefonos elérhetősége: 06(30) 790-0536
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