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Közvetítő
Amennyiben úgy határoz, hogy közvetítést vesz igénybe, találkozni fog egy közvetítővel, aki egy független, semleges harmadik fél, és aki segíthet az ügyek
megbeszélésében és egyezség kialakításában.
A közvetítők olyan képzésben vettek részt, ahol megtanulták, hogyan segíthetnek a viták megoldásában. A közvetítő mind a két féllel találkozik, megállapítja,
hogy melyek azok a kérdések, melyekről nem lehetséges megállapodni, és segít egyezséget kialakítani. A közvetítők semlegesek, és nem foglalnak állást a
vitákban. A közvetítők nem tanácsadók, és nem fognak tanácsot adni az egyes felek álláspontjával kapcsolatban, továbbá a legtöbb esetben javasolni fogják
a közvetítés mellett jogi tanácsadás igénybevételét is.
A közvetítés különösen hasznos lehet határokon átnyúló családi viták és a gyermek szülők általi jogellenes elvitele esetében. Ilyen helyzetekben a közvetítő
arra bátorítja a szülőket, hogy vállaljanak felelősséget a családot érintő döntéseikért, és hogy konfliktusaikat a bírósági rendszeren kívül rendezzék. A
közvetítés ezért képes konstruktív légkört teremteni a megbeszélésekhez, és biztosítja, hogy a szülők egymás között tisztességesen járjanak el, és
figyelembe vegyék a gyermek érdekeit is.
Amennyiben részletes információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogyan találhat közvetítőt (például hogyan lehet a közvetítő szolgálatokhoz fordulni, ez
milyen költségekkel jár, illetve a közvetítőkkel kapcsolatos tájékoztatás) kérjük, hogy válasszon a jobb oldali lehetőségek közül.
Amennyiben határokon átnyúló családi vitákra szakosodott közvetítőt keres, kérjük, kövesse az alábbi hivatkozást: http://www.crossbordermediator.eu/
Amennyiben többet szeretne tudni a közvetítésről, kérjük keresse fel a vonatkozó oldalt.
A határokon átívelő családjogi ügyekben igénybe vehető közvetítői eljárásról bővebb információkat, kérjük keresse fel a vonatkozó oldalt.
Utolsó frissítés: 06/10/2020
A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A
Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az
európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Közvetítőt keres - Belgium
A Portál e rovata lehetővé teszi, hogy közvetítőt találjon Belgiumban.
Hogyan találhatok közvetítőt Belgiumban?
Amennyiben közvetítőt keres Belgiumban, a következő internetes honlap áll rendelkezésére:
A Szövetségi Igazságügyi Közszolgálat honlapjának vonatkozó része:
A közvetítés – mint bíróságon kívüli lehetőség.
E honlapon a következőkben felsorolt információkat találja:
A közvetítés bemutatása
A közvetítő
A közvetítés menete
Mi történik a közvetítés után?
A közvetítés költsége
Egy közvetítésről szóló brosúrához vezető link (PDF)
Hasznos címek és linkek.
A honlap található egy Szakmabeliek rovata is, amely a következő témakörökben ad felvilágosítást:
A közvetítők minősítési szempontjai,
A közvetítői minősítés elnyerése céljából beadott pályázati anyagra vonatkozó Iránymutatások a 2005. február 21-i törvény alapján,
A közvetítői elismerési kérelem jegyzéke,
Alapképzés és továbbképzés,
A minősített közvetítő magatartási kódexe ,
Panaszkezelés.
Jár-e költségekkel az adatbázishoz való hozzáférés?
Az adatbázishoz való hozzáférés nem jár költségekkel.
Közvetítő keresése Belgiumban
Belgiumban a
Közvetítők listája segítségével kereshet közvetítőt a következő szempontok szerint:
kerület,
foglalkozás,
beavatkozási terület,
beszélt nyelv,
név.
Kapcsolódó linkek
Szövetségi Igazságügyi Közszolgálat
A közvetítés – mint bíróságon kívüli lehetőség
Közvetítők listája
Utolsó frissítés: 07/08/2019
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Közvetítőt keres - Bulgária

Közvetítőt keres - Bulgária
Ebből a szakaszból megtudhatja, hogyan találhat közvetítőt Bulgáriában.
Hogyan találhatok közvetítőt Bulgáriában?
Az
Igazságügyi Minisztérium kezeli a
Közvetítők egységes nyilvántartását.
A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
A közvetítőként nyilvántartott személyekre vonatkozó személyes információk – képzettség, beszélt nyelvek, a közvetítés terén szerzett kiegészítő
képesítések;
A közvetítő elérhetőségi adatai – iroda címe, telefonszám és e-mail cím.
Ezenkívül az Igazságügyi Minisztérium nyilvántartja azokat a szervezeteket, amelyek
A nyilvántartás bejegyzései az alábbi jogszabályok rendelkezésein alapulnak:

közvetítői képzés nyújtására jogosultak.

A közvetítésről szóló törvény;
Az Igazságügyi Minisztérium 2007. március 15-i 2. rendelete határozza meg, hogy milyen feltételekkel és milyen eljárást követően kaphatnak engedélyt a
közvetítői képzést nyújtó szervezetek; meghatározza továbbá a képzési követelményeket, a közvetítők egységes nyilvántartásba való felvételével, illetve
onnan történő eltávolításával vagy törlésével kapcsolatos eljárást, valamint a közvetítőkre vonatkozó eljárási és etikai szabályokat.
Ingyenes-e a bulgáriai közvetítői nyilvántartáshoz való hozzáférés?
A bulgáriai egységes közvetítői nyilvántartás díjmentesen hozzáférhető az Igazságügyi Minisztérium honlapján. A közvetítői képzést nyújtó szervezetek
nyilvántartásába bekerülni kívánó személyeknek és szervezeteknek díjat kell fizetniük.
Hogyan keressek közvetítőt Bulgáriában?
Az Igazságügyi Minisztérium honlapján megtalálható azon személyek teljes jegyzéke, akik megfelelő képesítéssel és engedéllyel rendelkeznek ahhoz, hogy
a Bolgár Köztársaság területén közvetítést végezzenek. A közvetítői adatbázisban lakóhely és közvetítési terület (pl. kereskedelmi, üzleti vagy családi
közvetítés) szerint lehet keresést végezni.
Az adatbázis tartalmazza továbbá az elérhetőségi adatokat, beleértve a telefonszámot és az e-mail címet. Amennyiben további információra van szüksége,
kapcsolatba léphet a közvetítői nyilvántartást kezelő tisztviselőkkel.
Utolsó frissítés: 09/03/2020
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Közvetítőt keres - Csehország
Ez a rész közvetítő kereséséhez nyújt segítséget a Cseh Köztársaságban.
Hogyan találhatok közvetítőt a Cseh Köztársaságban?
A Cseh Köztársaságban működő közvetítők elérhetőségei több weboldalon is megtalálhatók a "mediace" (közvetítés) keresőkifejezés alapján. A Cseh
Közvetítői Egyesülethez tartozó közvetítők jegyzéke megtalálható az egyesület weboldalán. A Cseh Ügyvédi Kamara közzéteszi weboldalán a közvetítők és
ügyvédek jegyzékét, és az elérhetőségi adatok megtalálhatók a Cseh Köztársaság Választottbírósági és Közvetítői Egyesületének weboldalán is. A Cseh
Köztársaság Pártfogó Felügyelői és Közvetítői Szolgálata az érintett körzeti bíróságok illetékességi területe szerint jár el; elérhetőségei megtalálhatók a
Szolgálat weboldalán. A közvetítésről szóló 202/2012. törvény alapján nyilvántartásba vett közvetítők – Igazságügyi Minisztérium által vezetett – jegyzékét
rövidesen közzéteszik.
Ingyenes-e a Cseh Köztársaság közvetítői adatbázisához való hozzáférés?
Igen, a közvetítői nyilvántartás ingyenes.
Hogyan találhatok közvetítőt a Cseh Köztársaságban?
A Cseh Köztársaságban működő közvetítők elérhetőségei több weboldalon is megtalálhatók a "mediace" (közvetítés) keresőkifejezés alapján.
Utolsó frissítés: 16/09/2020
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Közvetítőt keres - Dánia
Jelenleg nem áll rendelkezésre információ arról, hogy Dániában miként lehet közvetítőt találni.
Utolsó frissítés: 07/08/2019
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Közvetítőt keres - Németország
Ez a szakasz segít Önnek abban, hogy Németországban közvetítőt találjon.
Hogyan találhatok közvetítőt Németországban?
Jelenleg számos szakmai egyesület segíti azokat a feleket, akik közvetítőt kívánnak igénybe venni.
A teljesség igénye nélkül a nagyobb egyesületek közé tartoznak a következők:
Szövetségi Családjogi Közvetítői Munkaközösség (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. – BAFM; Spichernstr. 11, 10777 Berlin)
Szövetségi Közvetítői Egyesület (Bundesverband Mediation e.V. – BM; Wittestr. 30 K, 13509 Berlin)
Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Közvetítői Egyesület (Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V. – BMWA; Prinzregentenstr. 1,
86150 Augsburg)
Közvetítői Központ (Centrale für Mediation GmbH & Co. KG – CfM; Gustav-Heinemann-Ufer58, 50968 Köln)
Német Ügyvédi Egyesület (Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen Anwaltverein, Littenstraße 11, 10179 Berlin)
Ingyenes-e a közvetítői adatbázishoz való hozzáférés?

Igen.
Hogyan keressek közvetítőt Németországban?
Közvetítőt kereshet név, telephely, szakterület vagy postai irányítószám alapján.
Kapcsolódó linkek
Szövetségi Családjogi Közvetítői Munkaközösség
Szövetségi Közvetítői Egyesület
Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Közvetítői Egyesület
Közvetítői Központ
Német Ügyvédi Egyesület
Utolsó frissítés: 29/08/2019
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Közvetítőt keres - Észtország
Ez az ismertető abban nyújt segítséget, hogy közvetítőt találjon Észtországban.
Észtországban jelenleg nem létezik átfogó honlap vagy adatbázis a közvetítőkre vonatkozóan. A békéltetésről szóló törvény szerint bárki eljárhat
békéltetőként, aki megfelel a törvényben meghatározott követelményeknek. A békéltetők tevékenységét nem követi nyomon az állam.
A békéltetésről szóló törvény szerint a következők lehetnek békéltetők:
természetes személy, akit a felek megbíznak a békéltetési eljárás lefolytatásával és azzal, hogy segítsen elrendezni a vitát. A békéltető eljárhat jogi személy
útján is, amellyel munkaviszonyban vagy más szerződéses viszonyban áll;
ügyvéd – az Észt Ügyvédi Kamara tagjainak jegyzéke megtalálható a Kamara
honlapján
honlapján;
közjegyző — a közjegyzői irodák jegyzéke megtalálható a Közjegyzői Kamara
honlapján
honlapján;
a békéltetésről szóló törvényben meghatározott esetben valamely állami vagy helyi önkormányzati békéltető testület.
Egyes szerzői jogokkal kapcsolatos vitákat (vö.
szerzői jogi törvény
törvény) szerzői jogi szakértőkből álló bizottság rendez békéltetői szerepben. Ezt a bizottságot
az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alatt hozták létre.
Bár az „ombudsman” fogalmát nem használja az igazságügyi biztosról szóló törvény, az igazságügyi biztos ellátja egy ombudsman funkcióit is azzal, hogy
figyelemmel kíséri, a kormányzati szervek tiszteletben tartják-e az emberek alapvető jogait és szabadságait és a jó kormányzás alapelveit, valamint
figyelemmel kíséri a helyi önkormányzatokat, közjogi jogi személyeket és közfeladatot ellátó magánszervezeteket is. 2011 óta az igazságügyi biztos betölti a
gyermekek jogairól szóló egyezmény 4. cikke szerinti gyermekjogi ombudsman szerepét is. Bővebb információk az igazságügyi biztos
honlapjántalálhatók.
A kollektív munkaügyi viták megoldása az állami békéltető feladata. További információk a
honlapon találhatók.
Felveheti a kapcsolatot az alábbi nem kormányzati szervezetekkel is:
A
Közvetítők Észtországi Egyesülete észt és angol nyelven is biztosít tájékoztatást. Kapcsolattartó:
Anneli Liivamägi
Liivamägi.
Az
Észt Gyermekjóléti Unió a gyermekek jogainak érvényesítésével foglalkozó nonprofit szervezet. Tevékenységei közé tartozik a különválást vagy a
házasság felbontását tervező szülőknek való tanácsadás, amelynek során arra ösztönzik őket, hogy gyermekeik érdekeinek védelme érdekében vegyék
igénybe békéltetők szolgáltatásait. Az Unió képzéseket szervez a családjogi közvetítés témakörében.
Az
Észt Biztosítási Egyesület keretében megkezdte működését egy biztosítási közvetítő, aki a biztosítottak és a biztosítók vagy biztosítási ügynökök
közötti vitákkal foglalkozik.
Utolsó frissítés: 17/04/2019
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Közvetítőt keres - Írország
Írországban nincs közvetítői adatbázis, a következő magánszervezetek segítségével azonban – különböző jogterületenként – találhat közvetítőt:
Családjog: Családjogi Közvetítői Szolgálat ( http://www.tusla.ie/services)
Hátrányos megkülönböztetés: Esélyegyenlőségi Közigazgatási Döntőbíróság, a fogyatékosokkal foglalkozó nemzeti hatóság ( http://www.equalitytribunal.
ie/ és
http://www.nda.ie/)
Ingatlanjog: a magáningatlanokkal kapcsolatos bérleti jogviszonyokkal foglalkozó testület ( http://www.prtb.ie/)
Munkaügyi kapcsolatok: munkaügyi bíróság, munkaügyi kapcsolatok bizottsága ( https://www.workplacerelations.ie/en/Complaints_Disputes/Mediation/)
www.injuriesboard.ie
Lásd a „Közvetítés Írországban” oldalt.
Utolsó frissítés: 17/12/2020
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata

nemrég módosult. Az Ön által

kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Közvetítőt keres - Görögország
Ez a szakasz segít közvetítőt találni Görögországban.
Hogyan találhatok közvetítőt Görögországban?
Ezeket az információkat a görögországi közvetítéssel kapcsolatban beérkezett válaszok tartalmazzák.
Az ott kifejtettek szerint a bejegyzett közvetítők és a közvetítői képzést nyújtó szervezetek listái az
Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium
weboldalán találhatók.

Emellett a

fogyasztóvédelmi ombudsman honlapja tájékoztatást nyújt a nyilvánosság számára a fogyasztói jogviták esetében igénybe vehető alternatív

vitarendezési lehetőségekről.
Ingyenes-e a közvetítői adatbázishoz való hozzáférés?
Igen, a fenti weboldalakhoz való hozzáférés ingyenes.
Kapcsolódó linkek
Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium
Fogyasztóvédelmi ombudsman
Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium
Görög Közvetítői és Választottbírósági Központ
Utolsó frissítés: 18/07/2019
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Közvetítőt keres - Spanyolország
A portál e szakasza segít önnek közvetítőt találni Spanyolországban.
Hogyan találhatok közvetítőt Spanyolországban?
A polgári és kereskedelmi ügyekben nyújtott közvetítésről szóló 5/2012. sz. törvény értelmében a közvetítőknek egyetemi végzettséggel vagy felsőfokú
szakképzésben szerzett végzettséggel és a hivatalosan elismert intézmények által biztosított egy vagy több különleges tanfolyamon megszerzett közvetítői
végzettséggel kell rendelkezniük. A képesítéseknek egész Spanyolországban érvényesnek kell lenniük.
A családi közvetítéshez szükséges képzéssel mindössze néhány autonóm közösség pár jogszabálya és végrehajtó rendelkezése foglalkozik. Az elvárások
szerint a közvetítőnek általában legalább egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie, és egy 100–300 órás, gyakorlati jellegű közvetítői képzésben is részt kell
vennie.
A mediátor-szakképzést általában az egyetemek és a szakmai kamarák (pl. pszichológusi vagy ügyvédi kamara) biztosítják.
Egységes közvetítői nyilvántartás nem létezik. A szakosodott közvetítők többféle módon kereshetők:
a büntetőjogban a feleknek a bíróságtól kell kérniük közvetítő kijelölését;
a munkajogban adott esetben a megfelelő szervezet közvetítői listájáról lehet közvetítőt választani;
a családjogban a közvetítőt a bírósággal együttműködő szervezet jelöli ki, a felek azonban szakképzett közvetítőhöz is fordulhatnak;
a családi mediátorral a mediátori nyilvántartást vagy listát vezető szakmai kollégiumokon keresztül is kapcsolatba lehet lépni (ilyenek az ügyvédi kamarák, a
pszichológusok, a szociális munkások és a pedagógusok szakmai testületei).
A listák vezetésére ez idáig az autonóm közösségek kötelezik a szakmai testületeket.
Ingyenes-e a közvetítői adatbázishoz való hozzáférés?
Országos nyilvántartás nem létezik. A kamarák listái azonban díjmentesen lekérhetők.
Hogyan találhatok közvetítőt Spanyolországban?
A polgárok a megfelelő szakmai testületnél érdeklődhetnek a nyilvántartott közvetítőkről.
Utolsó frissítés: 11/03/2020
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Közvetítőt keres - Franciaország
Franciaországnak jelenleg nincs közvetítői adatbázisa.
Utolsó frissítés: 17/09/2015
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Közvetítőt keres - Olaszország
Jelenleg nincs nyilvános közvetítői jegyzék.
Az Igazságügyi Minisztérium rendszeresen közzéteszi a több közvetítőt tömörítő közvetítői testületek jegyzékét.
Ha az egyes közvetítői testületek által foglalkoztatott közvetítőkkel kapcsolatban kíván részletes tájékoztatást kapni, vegye fel a kapcsolatot az Igazságügyi
Minisztériumnak az ilyen testületek felügyeletét ellátó osztályával. Ezt a minisztérium weboldalán keresztül is megteheti ( http://www.giustizia.it/).
Utolsó frissítés: 24/02/2020
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Közvetítőt keres - Ciprus
Hogyan találhatok közvetítőt Cipruson?
Látogasson el a következő oldalra: Közvetítés (mediáció) Cipruson.
Utolsó frissítés: 23/07/2019
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Közvetítőt keres - Lettország
Közvetítőt keres - Lettország
A közvetítéssel foglalkozó weboldalon megtalálhatja
a közvetítéssel foglalkozó lettországi nem-kormányzati szervezetek kapcsolattartási adatait.
Utolsó frissítés: 15/06/2020
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Közvetítőt keres - Litvánia
Litvániában a közvetítés tekintetében nincs felelős központi szerv. Az ilyen jellegű tevékenység a 2008/52/EK irányelv végrehajtását követően kezdődik majd
meg.
Hogyan találhatunk közvetítőt Litvániában?
Litvániában lehetőség van mind bírósági, mind bíróságon kívüli közvetítésre. A bíróságon kívüli közvetítést általában ügyvédek végzik.
A bírósági közvetítés olyan vitarendezési eljárás, amelynek célja a polgári ügyekben a felek vitájának egy vagy több közvetítő (mediátor) segítségével
történő békés megoldásának elősegítése.
A bírósági közvetítést közvetítők végzik, akik speciális képzéssel rendelkező bírák, bírósági asszisztensek vagy más, megfelelően képzett személyek,
akiknek a neve a
bírósági közvetítők listáján szerepel. 2011. január 28-i ülésén az Igazságügyi Tanács döntést hozott arról, hogy polgári ügyekben a
bírósági közvetítés minden litván bíróságon alkalmazható, és ezt a szolgáltatást régiófüggetlenül elérhetővé kell tenni.
A bírósági közvetítés költségmentes szolgáltatás. Ezen túlmenően a polgári jogi vita bírósági közvetítés segítségével történő rendezése jelentős
mennyiségű, egyébként pereskedésre fordított időt és erőfeszítést takarít meg. Anyagi szempontból is kedvező, hiszen a perköltség 75 %-a
visszaigényelhető, ha a bírósági közvetítés a vita békés rendezését eredményezi.
A polgári ügy bírósági közvetítésre utalására az eljáró bíró tehet javaslatot. Erre irányuló kívánságát az eljárásban részes bármelyik fél kifejezheti. A vita
bírósági közvetítésre bocsátásakor a bíró kifejti a bírósági közvetítési eljárás koncepcióját a felek részére. A kísérő kinevezéséről vagy leváltásáról a bíróság
elnöke, a polgári ügyek főosztályának vezetője, vagy az általuk kinevezett bíró dönthet. Szükség esetén két közvetítő is kinevezhető. A közvetítő
kinevezésekor a kérelmező vagy a bírósági közvetítói eljáráshoz hozzájáruló felek véleményét figyelembe kell venni.
Csak az eljárásban részes felek, harmadik felek és képviselőik vehetnek részt bírósági közvetítésben. Bármelyik fél kérelmét vagy hozzájárulását más, olyan
személyek nevével is ki lehet egészíteni, akiknek részvétele elősegítheti a vita rendezését. A bírósági közvetítési eljárásról nem készül jegyzőkönyv.
A bírósági közvetítési eljárás megszüntethető, ha a felek megállapodásra jutnak a vitatott kérdésben és bírói egyezséget kötnek, amelyet az eljáró bíró
jóváhagy.
Utolsó frissítés: 21/10/2019
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Közvetítőt keres - Luxemburg
A portál ezen része Önnek abban nyújt segítséget, hogy közvetítőt találjon Luxemburgban.
Hogyan találhatok közvetítőt Luxemburgban?
Közvetítői nyilvántartást az alábbi magánszervezetek tartanak fenn:
Közvetítés és Hiteles Közvetítők Luxemburgi Egyesülete (ALMA asbl - Association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés);
a Luxembourgi Ügyvédi Kamara Közvetítési Központja (CMBL asbl - Centre de médiation du Barreau du Luxembourg);
Közvetítő Központ (asbl) (Mediation Centre));
Társadalmi-családi Közvetítő Központ (Centre de médiation Socio-Familiale) (a Pro Familia alapítvány irányítása alatt);
Ingyenes-e a közvetítői adatbázishoz való hozzáférés?
Igen, a közvetítői adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.
Hogyan kereshetek közvetítőt Luxemburgban?
Az alábbi magánszervezetek által fenntartott közvetítői listákban lehet tájékozódni és keresést végezni:
Közvetítés és Hiteles Közvetítők Luxemburgi Egyesülete (ALMA asbl);
Luxembourgi Ügyvédi Kamara Közvetítési Központja (CMBL);
Közvetítő Központ (asbl);
Társadalmi-családi Közvetítő Központ (a Pro Familia alapítvány irányítása alatt);
Igazságügyi Minisztérium
Minisztérium, Polgári és kereskedelmi ügyekben engedélyezett közvetítők listája
Kapcsolódó linkek
Közvetítés és Hiteles Közvetítők Luxemburgi Egyesülete
Luxembourgi Ügyvédi Kamara Közvetítési Központja
Közvetítő Központ
Társadalmi-családi Közvetítő Központ
Igazságügyi Minisztérium
Utolsó frissítés: 20/12/2018
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Közvetítőt keres - Magyarország
Ez a rész a magyarországi közvetítők megtalálásához nyújt segítséget.
Hogyan találhatok közvetítőt Magyarországon?
A
közvetítők adatbázisa az Igazságügyi Minisztérium honlapján található.
Az alábbi általános információk állnak a felhasználók rendelkezésére:
Általános tájékoztató a közvetítői tevékenységről
Tájékoztató a közvetítőkről
Tájékoztató a közvetítőket foglalkoztató jogi személyekről
A közvetítők címe és egyéb elérhetősége, képzettsége, nyelvismerete, és a szakterülete.
A honlap felvételi adatlapokat is tartalmaz közvetítők és közvetítőket foglalkoztató jogi személyek részére.
Ingyenes a közvetítői adatbázishoz való hozzáférés?
Igen, a hozzáférés ingyenes, nincs semmiféle korlátozás.
Hogyan keressek közvetítőt Magyarországon?
A honlap a közvetítők jegyzékét és a közvetítőket foglalkoztató jogi személyek jegyzékét tartalmazza. A közvetítők név, nyelvismeret és a működés szerinti
megye alapján kereshetők. A jogi személyek név, megye és rövidített név alapján kereshetők.
Kapcsolódó linkek
A magyar közvetítők adatbázisának honlapja
Utolsó frissítés: 28/12/2016
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Közvetítőt keres - Málta
A portál ezen fejezete segít Önnek közvetítőt találni Máltán.
Hogyan találhatok közvetítőt Máltán?
A Máltai Közvetítői Központban a felek rendelkezésére bocsátják a Központ által megfelelően akkreditált közvetítők jegyzékét. Mind az önkéntes közvetítés
esetén, mind pedig akkor, amikor az ügyet a bíróság vagy a törvény utalja a Központhoz, a közvetítőt a vitában álló felek választják ki az akkreditált
közvetítők jegyzékéből, feltéve hogy a választott személy a vitában álló felek számára kölcsönösen elfogadható. Ha a felek nem tudnak megegyezni a
közvetítő személyében, a Központ azt a személyt jelöli ki közvetítőnek, akinek a neve a jóváhagyott közvetítők jegyzékében soron következik.
Családjogi közvetítés esetén a felek közös megegyezéssel választanak közvetítőt az igazságügy-miniszter által jóváhagyott személyek jegyzékéből, vagy
pedig – rotációs alapon – a bíróság jelöl ki közvetítőt a miniszter által jóváhagyott, bíróság által kirendelt közvetítők jegyzékéből. A közvetítés költségeit
előbbi esetben a felek, utóbbi esetben pedig a polgári bíróságok és azok hivatala fizeti meg.
Jelenleg még nem áll rendelkezésre elektronikus közvetítői nyilvántartás. Felvilágosítás a Központtól kérhető a hivatalvezető útján, a következő címen: Malta
Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.
A hivatalvezető telefonon a +356 21231833 telefonszámon, e-mailben pedig a
info@mediationmalta.org.mt címen érhető el.
Utolsó frissítés: 20/01/2017
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Közvetítőt keres - Hollandia
Ez a szakasz segít Önnek Hollandiában közvetítőt találni.
Hogyan találhatok közvetítőt Hollandiában?
A
Holland Mediációs Intézet (NMI) minden képesített közvetítő adatait tartalmazó, nyilvánosan hozzáférhető adatbázist tart fenn. Az intézet országos
szinten független tájékoztatást nyújt a közvetítésre és a közvetítőkre vonatkozóan, és minőségbiztosítási szolgáltatást nyújt.
A Holland Mediációs Intézetnél nyilvántartott közvetítők – az intézet mediációs szabályaival összhangban – képzett, minősített közvetítők, akik a Holland
Mediációs Intézet minőségbiztosítási rendszerét magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
A Holland Mediációs Intézet közvetítői nyilvántartásához Ön bármikor hozzáférhet.
Ingyenes-e a közvetítői nyilvántartáshoz való hozzáférés?
Igen, a hozzáférés ingyenes.
Közvetítő keresése Hollandiában
A nyilvántartásban különböző keresési paraméterekkel lehet keresni. Kereshet például bizonyos szakterületen jártas közvetítőt vagy bizonyos területen
tevékenykedő közvetítőt.
Kapcsolódó linkek
Holland Mediációs Intézet
Utolsó frissítés: 29/11/2012
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Közvetítőt keres - Ausztria
Ez a rész abban nyújt Önnek segítséget, hogy közvetítőt találjon Ausztriában.
Hogyan találhatok közvetítőt Ausztriában
Az osztrák Szövetségi Igazságügyi Minisztérium névjegyzéket tart fenn azon bejegyzett közvetítők nyilvántartására, akik megfelelnek bizonyos jogi és formai
követelményeknek.
Erre a célra létrehoztak egy
weboldalt, amely az
Igazságügyi Minisztérium weboldaláról is elérhető.
A weboldalon a következők találhatók:

közvetítői névjegyzék,
közvetítőképző szervezetek felsorolása, valamint
tanfolyamok felsorolása.
Ingyenes-e a közvetítői adatbázishoz való hozzáférés?
A weboldal ingyenesen hozzáférhető a nyilvánosság számára.
Hogyan keressek közvetítőt Ausztriában
A weboldalon a következők szerint lehet szűkíteni a közvetítői névjegyzéket:
név,
postai irányítószám és
szövetségi tartomány.
A következő keresési feltételekkel lehet közvetítőt találni:
vezetéknév és utónév,
postai irányítószám,
szövetségi tartomány,
ország,
szakterület.
A keresési feltételeket kombinálni is lehet.
Kapcsolódó linkek
Közvetítők Ausztriában
Utolsó frissítés: 30/05/2018
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Közvetítőt keres - Lengyelország
Ez a szakasz segítséget nyújt abban, hogy közvetítőt találjon Lengyelországban.
Hogyan találhat közvetítőt Lengyelországban?
A közvetítői listákat a körzeti bíróságok vezetik. A közvetítőket – köztük a törvényes feladataikat ellátó nem kormányzati szervezetek és az oktatási
intézmények által összeállított listákról választott személyeket – az adott körzeti bíróság elnöke veszi fel a közvetítői listára, illetve törli a közvetítői listáról. A
regionális és központi hatóságok közötti hatáskörmegosztás miatt azonban központi közvetítői lista nem áll rendelkezésre.
A lengyelországi közvetítés szabályaira, eljárásaira és gyakorlati szempontjaira vonatkozó alapvető információk megtalálhatók az Igazságügyi Minisztérium
weboldalának
közvetítésről szóló részében, amelynek üzemeltetésében az alternatív vitarendezési tanács is közreműködik.
Ingyenes-e a közvetítői adatbázishoz való hozzáférés?
Igen, a közvetítői adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.
Hogyan találhat közvetítőt Lengyelországban?
Használhatja a körzeti bíróságok elnökei által összeállított közvetítői listákat, vagy igénybe veheti közvetítői egyesületek vagy egyéni közvetítők
szolgáltatásait is. Az elérhetőségi adatok és az egyéb információk rendszerint megtalálhatók a szóban forgó bíróság, egyesület vagy közvetítő weboldalán.
Utolsó frissítés: 17/09/2014
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Közvetítőt keres - Portugália
Ez a szakasz abban segít, hogy közvetítőt találjon Portugáliában.
Hogyan találhatok közvetítőt Portugáliában?
Az Igazságügyi Politikai Főigazgatóság (DGPJ) nem tett közzé tájékoztatást arra nézve, hogyan találhatunk közvetítőt. Ha állami közvetítői szolgáltatások
igénybevétele szükséges, a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint a közvetítői névjegyzékből automatikusan kiválasztják az ügyben eljáró közvetítőt.
A DGPJ honlapja tájékoztatást nyújt a közvetítői és a választottbírósági eljárásról, az intézményes választottbíráskodásról és a békebíróságokról (julgados
de paz).
Ingyenes-e a közvetítői adatbázishoz való hozzáférés?
Igen, az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.
A közvetítői adatbázis története
Az adatok 2008 októberéig visszamenőleg érhetők el a DGPJ honlapján.
Kapcsolódó linkek
Igazságügyi Politikai Főigazgatóság
Utolsó frissítés: 09/08/2019
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Közvetítőt keres - Románia
Ez az oldal segítséget nyújt ahhoz, hogy közvetítőt találjunk Romániában.
Hogyan találhatok közvetítőt Romániában?
A 192/2006. törvény 12. §-a alapján az engedélyezett közvetítők a Közvetítők Tanácsa által létrehozott és frissített, a Románia Hivatalos Közlönyének Első
Részében rendszeresen közzétett közvetítők névjegyzékében kerülnek nyilvántartásba vételre.

A közvetítők névjegyzéke ezen kívül elérhető a

Közvetítők Tanácsa hivatalos honlapján is.

A Közvetítők Tanácsának honlapja a következő információkat tartalmazza:
közvetítők névjegyzéke;
engedélyezés;
akkreditáció;
módosítás;
jogszabályok;
közérdekű információk;
határozatok;
a Közvetítők Szakmai Szervezeteinek Országos Jegyzéke
Jegyzéke;
hivatkozások;
elérhetőségek.
A Közvetítők Tanácsának honlapján található információk 2006. november 2. óta elérhetők.
A
közvetítők névjegyzékében elérhető további információk közé tartoznak az alábbiak:
azok a társadalmi szervezetek, amelyeknek a közvetítők a tagjai;
az általuk elvégzett közvetítői képzési program,
az az idegen nyelv, amelyen közvetítői szolgáltatást nyújtanak,
elérhetőségi adataik.
Amennyiben Ön érdeklődik valamely jogvita közvetítés útján történő rendezése iránt, közvetítőhöz fordulhat. A közvetítők névjegyzéke megtekinthető a
bíróságokon és az igazságügyminisztérium honlapján.
A Közvetítők Tanácsa rendszeresen frissíti a közvetítők névjegyzékét, és az aktuális adatokat közli a bíróságokkal, az országos és a helyi önkormányzati
szervekkel, valamint az igazságügyminisztériummal.
Ingyenes-e a közvetítők adatbázisához való hozzáférés?
Igen.
Hogyan keressek közvetítőt Romániában?
A következő kritériumok alapján kereshet
közvetítőt:
a közvetítő nevének első betűje és
az adott közvetítő székhelye szerinti megye.
Utolsó frissítés: 10/06/2013
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Közvetítőt keres - Szlovénia
Ez az oldal a szlovéniai közvetítők megtalálásához nyújt segítséget
Hogyan találhatok közvetítőt Szlovéniában
Az Igazságügyi és Közigazgatási Minisztérium vezeti a
közvetítők központi jegyzékét. A közvetítők – a bírósági ügyekben alkalmazott alternatív
vitarendezésről szóló törvény alapján elfogadott – bírósági programok keretében végzik munkájukat. A különböző nem kormányzati szervezetek
támogatásával működő közvetítők nyilvántartásai megtalálhatók az adott szervezetek weboldalán, például a következő oldalakon:
Közvetítők Szlovéniai Egyesülete
Egyesülete,
Közvetítői Szervezetek Szlovéniai Egyesülete - MEDIOS
MEDIOS.
Ingyenes a közvetítői adatbázishoz való hozzáférés?
Igen, az adatbázis ingyenesen hozzáférhető.
Hogyan keressek közvetítőt Szlovéniában
Szlovéniában közvetítőket az alábbi szervezetek oldalán találhatunk:
Közvetítők Szlovéniai Egyesülete
Egyesülete,
Ljubljanai Körzeti Bíróság
Bíróság.
Kapcsolódó linkek
Közvetítés Szlovéniában
Szlovéniában,
Közvetítés Szlovéniában
Utolsó frissítés: 23/03/2018
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Közvetítőt keres - Szlovákia
Ez a szakasz segít Önnek abban, hogy közvetítőt találjon Szlovákiában.
Hogyan találhatok közvetítőt Szlovákiában?
A szlovák közvetítők adatbázisának tulajdonosa és fenntartója a Szlovák Igazságügyi Minisztérium, az adatbázis pedig csak szlovák nyelven áll
rendelkezésre.
Ingyenes-e a közvetítői adatbázishoz való hozzáférés?
Igen, a közvetítőkre vonatkozó információkhoz való hozzáférés és azok lekérése ingyenes.
Hogyan kereshetek közvetítőt Szlovákiában?
Látogasson el a
Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának honlapjára.
Utolsó frissítés: 18/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Közvetítőt keres - Finnország
Ez a rész abban segít Önnek, hogy közvetítőt találjon Finnországban.
Hogyan találhatok közvetítőt Finnországban?
Finnországban az Országos Egészségügyi és Népjóléti Intézet (THL) működteti a
büntető- és polgári ügyekben folytatott közvetítés hivatalos honlapját.
Ez a honlap a békéltetésre (büntetőügyekben folytatott közvetítés) vonatkozóan kínál információkat.
A honlapon a közvetítői irodák
jegyzéke is megtalálható.
Ingyenes-e a közvetítői adatbázishoz való hozzáférés?
Igen, a
büntető- és polgári ügyekben folytatott közvetítés honlapjához ingyenes a hozzáférés és az onnan történő adatlekérés.
Hogyan keressek közvetítőt Finnországban?
Az Országos Egészségügyi és Népjóléti Intézet honlapján kereshet.
Kapcsolódó linkek
Országos Egészségügyi és Népjóléti Intézet
Utolsó frissítés: 31/07/2020
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Közvetítőt keres - Anglia és Wales
E szakasz segítségével Ön közvetítőt kereshet Angliában és Walesben.
Hogyan kereshet közvetítőt Angliában és Walesben?
Országos közvetítői névjegyzék
Polgári jogi közvetítőt a
polgári jogi közvetítők internetes névjegyzékének keresőjében találhat, amely a következőkről nyújt tájékoztatást:
közvetítés;
szolgáltatások;
díjszabás.
A polgári jogi közvetítők internetes névjegyzékének tulajdonosa és fenntartója az Igazságügyi Minisztérium. A névjegyzékben szereplő közvetítőket a Civil
Mediation Council (Polgári Jogi Közvetítési Tanács) akkreditálja.
Családjogi közvetítői névjegyzék
A
családjogi közvetítők internetes névjegyzékének célja, hogy segítse a feleket a lakóhelyükhöz közel dolgozó közvetítők megtalálásában. Emellett a
költségmentességre jogosult (állami finanszírozásban részesülő) felek a következő számokon érhetik el az állami jogsegélyvonalat, ahol további
információkat kaphatnak a helyi közvetítők kereséséhez. Telefon: 0845 345 4345 Minicom: 0845 609 6677, Szöveges üzenet: küldje el a „legalaid” szöveget
és az Ön nevét a 80010 számra. Tanácsot az
állami online jogi tanácsadói szolgálattól is kérhet.
Ingyenes-e a közvetítői adatbázishoz való hozzáférés?
Igen, a polgári jogi és a családjogi közvetítők internetes névjegyzékéhez, valamint az állami jogi tanácsadói szolgálat weboldalához való hozzáférés ingyenes
.
Kapcsolódó linkek
Polgári jogi közvetítők internetes névjegyzéke
névjegyzéke,
Családjogi közvetítők internetes névjegyzéke,
Jogosult vagyok-e költségmentességre?,
Állami jogi
tanácsadás
Utolsó frissítés: 12/06/2017
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Közvetítőt keres - Észak-Írország
Észak-Írországban jelenleg nincs közvetítői adatbázis.
Hogyan találhatok közvetítőt Észak-Írországban?
Észak-Írországban nincs közvetítői adatbázis. Az
Észak-ír Jogi Társaság (Law Society of Northern Ireland) által létrehozott vitarendezési rendszerről
szóló tájékoztatás a közvetítőkre vonatkozóan is tartalmaz információkat.
Kapcsolódó linkek
Észak-ír Jogi Társaság
Utolsó frissítés: 16/01/2019
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Közvetítőt keres - Skócia
Ez az oldal abban nyújt Önnek segítséget, hogy közvetítőt találjon Skóciában.
Hogyan kereshet közvetítőt Skóciában?

A Skót Közvetítési Hálózat (SMN) kezeli a

Skót Közvetítési Nyilvántartást (SMR), amely azoknak a közvetítőknek és közvetítői szolgáltatóknak a

független nyilvántartása, amelyek megfelelnek a skóciai közvetítésre vonatkozó gyakorlati mininumkövetelményeknek, amelyeket a gyakorlati
követelményekkel foglalkozó független bizottság határoz meg, előírva a képzettségre, a szakmai tapasztalatra és szakmai továbbképzésre vonatkozó
minimális követelményeket.
Az SMN honlapjának „ Find a Mediator” (Találjon közvetítőt!) elnevezésű oldala ingyenes hozzáférést kínál a közvetítés valamennyi válfaját végző
szakemberekkel kapcsolatos információkhoz. A közvetítők évente legalább egyszer frissítik az oldalon található adatokat, amelyek felölelik a képzettségükre,
szakmai továbbképzésükre, és szakterületeikre vonatkozó információkat is.
A Skót Közvetítési Nyilvántartás egyik célja, hogy biztosítsa a felhasználók számára az általuk kiválasztott közvetítő szakmai hozzáértését, annak
tanúsításával, hogy az adott közvetítő eleget tesz a minimumkövetelményeknek A nyilvántartásban szereplő közvetítők használhatják a „Skót Közvetítési
Nyilvántartásban szereplő közvetítő” megnevezést, valamint nevük mellett feltüntethetik az SMR logót.
A SMN hivatala kezeli továbbá a Skót Közvetítési Segélyvonalat, amely a közvetítésre, és a közvetítés igénybevételének módjára vonatkozó tanácsadást és
tájékoztatást nyújt a felhasználók számára. Az SMN a segélyvonal útján megszervezheti a nyilvántartásban szereplő közvetítő testületek közreműködésével
zajló közvetítéseket is, illetve a megfelelő közvetítési szolgáltatásokhoz irányíthatja a felhasználókat.
Az SMN emellett támogatja és elősegíti a skóciai Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal (NHS) kapcsolatos panaszok ügyében zajló közvetítési eljárásokat –
ezt a tevékenységet a skót kormány finanszírozza. A közvetítéssel és a közvetítés igénybevételének módjával kapcsolatos további információk találhatók az
SMN honlapján.
A skót kormány is közzétett egy tájékoztató füzetet – „Vitarendezés perindítás nélkül” címmel – amely a közvetítéssel és az egyéb alternatív vitarendezéssel
kapcsolatos tanácsot nyújt az Ön számára. Ez a füzet letölthető a
skót kormány weboldaláról.
Ingyenes-e a közvetítői adatbázishoz való hozzáférés?
Igen, a közvetítőkkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés ingyenes.
Ha közvetítőt keres, a következőt teheti:
Keresse fel a
Skót Közvetítési Nyilvántartás honlapját a linkre kattintva, vagy írja be a
http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator URL-címet a
keresőjébe és kövesse az útmutatásokat, hogy ki tudja választani az Ön számára és körülményeikhez illő legmegfelelőbb közvetítőt
Lépjen kapcsolatba a Skót Közvetítési Hálózattal a honlapján keresztül, vagy levélben a 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, Egyesült Királyság címen,
illetve a következő telefonszámon: +44 (0) 131 556 1221.
Kapcsolódó linkek
Skót Közvetítési Hálózat
Hálózat,
Skót Közvetítési Nyilvántartás,
A skót kormány által közzétett tájékoztatás
Utolsó frissítés: 05/09/2018
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

