
 

Tájékoztató közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségéről és módjáról,  
az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló 2000. évi CXVI. Törvény alapján 

A közvetítői eljárás célja: 

Az egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) és a beteg között a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben keletkezett jogvita peren 

kívüli egyezséggel történő rendezésének elősegítése, a felek jogainak gyors és hatékony érvényesítése. 

A közvetítői eljárás lefolytatását kérheti: 

A beteg, a beteg halála esetén annak közeli hozzátartozója vagy örököse és a szolgáltató (a továbbiakban: felek).  

A kérelem benyújtásának helye: 

A kérelmet Magyar Igazságügyi Szakértői Kamaránál kell benyújtani.  
1095 Budapest, Mester utca 30-32., III. emelet; Telefon: +36-1-614-7739; Elektronikus levélcím: titkarsag@miszk.hu 

A kérelem tartalma: 

A kérelemnek tartalmaznia kell a beteg nevét, lakóhelyét, a szolgáltató nevét, székhelyét, a sérelmezett magatartás megnevezését és időpontját, 

következményeinek leírását, valamint az igényt. 

A közvetítő eljárás lefolytatása:  

A kamara a közvetítői eljárás lefolytatása iránti kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megküldi a kérelmet a másik félnek. A másik fél a 

kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e a közvetítői eljárás lefolytatásához. 

Ha mindkét fél az eljárás lefolytatása mellett dönt, a kamara felhívja a feleket a kamarát megillető általános eljárási költség fele-fele arányban 

történő megfizetésére. 

Ha a felek az általános eljárási költséget megfizették, a kamara a feleket meghívja abból a célból, hogy a közvetítői eljárást lefolytató 

egészségügyi közvetítői tanács (a továbbiakban: tanács) összetételében megállapodjanak. 

A közvetítői eljárás megindulása esetén a szolgáltató értesíti az eljárásról azt a biztosítót, akivel felelősségbiztosítást kötött (a továbbiakban: 

biztosító) és a biztosító nevéről és székhelyéről tájékoztatja a kamarát. A tanács üléseire a biztosítót is meg kell hívni, és részére észrevételezési 

jogot kell biztosítani. A szolgáltató úgy is nyilatkozhat, hogy a közvetítői eljárásban a biztosítója részvételének mellőzését kéri. 

Képviselet: 

A feleket meghatalmazás alapján nagykorú, cselekvőképes személy, az (5) bekezdésben meghatározott egyesület, alapítvány, illetve jogi 

képviselő (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos) képviselheti.
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A beteg képviseletére az az egyesület, alapítvány jogosult, amely az alapító okiratában foglaltak szerint a betegjogok, az emberi jogok, illetve a 

betegek érdekvédelmének területén tevékenykedik. A szolgáltatót a szolgáltatókat tömörítő társadalmi, illetve érdek-képviseleti szervezet 

képviselheti. 

A közvetítői eljárás költségének elemei:  

Az általános eljárási költség, a felek és képviselőik, illetve az eljárás más résztvevőinek költsége, a fél jogi képviselőjének óradíja és a 

közvetítőknek járó közvetítői díj, valamint a szakértői díj. 

Az általános eljárási költség összege 16 000 Ft. 

A közvetítői díj közvetítőnként külön-külön 5000 Ft/óra, de ügyenként legalább 50 000 Ft, kivéve, ha a követelés összege nem haladja meg a 300 

000 Ft-ot, az eljárást megindító fél pénzbeli követelést nem támaszt, a felek az első ülésen egyezséget kötnek, vagy a felek az első ülésen az 

eljárás megszüntetése mellett döntenek. 

Melléklet a 2000. évi CXVI. törvényhez 

Nyilatkozat 

Alulírottak……………………….beteg (képviselője: ....................................) és ........................................... egészségügyi szolgáltató (képviselője: ..............................) 

kijelentik, hogy jogvitájukat közvetítői eljárás keretében, egyezséggel kívánják rendezni. 

A felek kijelentik, és egyben igazolják, hogy rendelkeznek a vitás helyzet megoldásához és az egyezség megkötéséhez szükséges felhatalmazással. 

A felek elfogadják a közvetítői tanács által ismertetett közvetítői eljárás szabályait, és azok betartásával vesznek részt az eljárásban. 

Tudomásul veszik, hogy az eljárás bizalmas, az ott elhangzottakat - ha törvény másként nem rendelkezik - titokban tartják. A felek kötelezik magukat arra, hogy esetleges 

későbbi bírósági eljárás során a közvetítőket nem nevezik meg az eljárás alatt elhangzottak tanújaként. 

A felek az alábbiak szerint állapodnak meg a felmerülő költségek előlegezésében:  

................................................................................................................................................................................................................................................. 

A felek az alábbiak szerint állapodnak meg a felmerülő költségek viselésében:  

................................................................................................................................................................................................................................................. 

A BIZTOSÍTÓ NYILATKOZATA (Nem kívánt rész törlendő) 

 

A biztosító kijelenti, hogy 

a) az üléseken részt kíván venni, 

b) észrevételezési jogával élni kíván, 

c) a szolgáltatót az eljárásban képviseli. 


