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A Szombathelyi Törvényszék megbízott elnökeként a bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 119. §-ában 
meghatározott jogkörömben eljárva 

➢ a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvényben (a 
továbbiakban Kvtv.),

➢ a bírósági ügyvitel szabályairól szóló, 45/2012. (X.15.) KIM 
rendelettel módosított 14/2002. (VIII.1.) IM rendeletben, 

➢ a bírósági közvetítéssel kapcsolatos szabályzatról szóló 21/2012. 
(X.17.) OBH utasításban

foglaltak végrehajtására a Szombathelyi Törvényszéken az alábbiak szerint
rendelkezem: 

I.

A Szombathelyi Törvényszék helyi koordinátoraként dr. Bazsóné dr. 
Görög Anikót, a Szombathelyi Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki
bírót jelölöm ki. 

A helyi koordinátor feladatai többek között: 
• kapcsolatot tart a bírósági közvetítés központi koordinátorával, a 

bírósági vezetőkkel a helyi munka szervezése, lebonyolítása céljából,
• kapcsolatot tart a bírósági közvetítővel, a kezelőirodákkal, más 

bíróságok bírósági közvetítőivel és kapcsolattartó bíróival,
• megszervezi a programmal kapcsolatos tájékoztatást a 

társszervekkel (ügyvédi kamarák, jogi segítségnyújtó szolgálat) és a 
bíróságon belül (panasznap, plakátok, stb.),

• elkészíti a bírósági közvetítő munkaköri leírását,
• segítséget nyújt a közvetítői ügyfélfogadási nap hirdetésében, 

szervezésében,
• nyomon követi a közvetítővel együtt a közvetítői megbeszélések, 

közvetítői ülések időpontját, 
• kiállítja a teljesítés igazolást, amelyben a központi koordinátor felé 

igazolja a közvetítő működését,
• felügyeli a bírósági közvetítői eljárásokról szóló statisztika, éves 

jelentés készítését.
II.

Kijelölt bírósági közvetítő: 
Dr. Horváth Vera Judit bírósági titkár,
- székhelye: Szombathelyi Törvényszék 
- működési területe: Szombathelyi Törvényszék

Szombathelyi Járásbíróság
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
Körmendi Járásbíróság
Kőszegi Járásbíróság
Sárvári Járásbíróság

III.

A bírósági közvetítő ügyfélfogadása: 

időpontja: csütörtök 8 órától 11 óráig
helye: Szombathelyi Törvényszék 24. számú szoba
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IV.

A bírósági közvetítéssel kapcsolatos ügyek szűrése: 

Elsődlegesen az ügyelosztást végző kötelezettsége annak feltárása, 
hogy az ügy közvetítői eljárásra alkalmas-e. Ezt az iratborítón „K.E.” 
jelzéssel feltünteti. 

A   bíró   kötelezettsége:  
• megvizsgálja a keresetlevél/kérelem beérkezését követően az ügyet,

hogy van-e  helye közvetítői eljárásnak a Kvtv. 1. § (3) bekezdése 
alapján,

• kiválogatja a bírósági közvetítésre alkalmas eseteket (a bírósági 
közvetítőtől ehhez segítséget kérhet),

• javasolhatja a per bármely szakaszában a feleknek a közvetítői 
eljárásban való részvételt, különösen, ha a felek szándéka eleve nem
elutasító,

• tájékoztatja a feleket a bírósági közvetítő nevéről, elérhetőségéről, 
az ügyfélfogadás időpontjáról (ha nincs helyben bírósági közvetítő, 
azokról a bíróságokról, ahol bírósági közvetítő van) és kérelmükre 
megállapítja az eljárás szünetelését,

• a felek közös kérelmére dönt a tárgyalás elhalasztásáról, 
amennyiben a felek gondolkodási időt kérnek szándékuk 
megfontolására, 

• a felek kérelmére a bírósági közvetítői eljárásban született 
megállapodást megvizsgálja és a megállapodást egyezség 
formájában jóváhagyja.

V.

A lajstromvezetők feladata, hogy a közvetítői eljárásra irányuló közös 
kérelmet nem peres ügyként iktassák és bírói utasításra megküldjék a 
közvetítőnek.

VI.

A közvetítő adminisztrációját a Szombathelyi Járásbíróság elnöke által 
kijelölt leíró támogatja. 

VII.

Az elnöki utasítás 2013. augusztus 15. napján lép hatályba, 

dr. Andor Szabolcs
a Szombathelyi Törvényszék

megbízott elnöke


