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A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET KÖZÉLETI AKTIVITÁSAI 

DR. KOVÁCS ERIKA
 

 
 

A Pénzügyi Békéltető Testület komoly szerepet vállal az alternatív vitarendezési 
kultúra széleskörű ismertté válása érdekében. Ennek egyik markáns példája az 
„Alternatív vitarendezés Magyarországon” konferenciasorozat életre hívása. 

 
1. Az első konferencia 

A 2016. év a Pénzügyi Békéltető Testület számára egy önként vállalt kihívást is 
jelentett. A Magyar Nemzeti Bankkal és az Országos Bírósági Hivatallal közösen 
életre hívta az első olyan magyarországi konferenciát, amely az alternatív 
vitarendezés teljes egészét felölelte és a lehető legszélesebb körben mutatta be az 
egyes alternatív vitarendezési formákat, az e területen működő szervezeteket, azok 
helyzetét és elért eredményeit.  Az utóbbi években itthon egyre több ügyfél fordul a 
gyorsabban és rugalmasabban eljáró alternatív vitarendező fórumokhoz elkerülve 
ezzel az esetenként hosszadalmas és költséges pereket. A hazánkban működő 
alternatív vitarendezéssel foglalkozó szervezetek a bírósági közvetítők, a bíróságon 
kívüli mediátorok (közvetítők), a pénzügyi és egyéb békéltető testületek, a 
választottbíróságok, valamint a regisztrációs döntnök évente több tízezer esetben 
működnek közre sikerrel a jogviták békés intézésében, a felek közötti egyezségek 
megkötésében. 

A 2016. november 30-án és december 1-jén megrendezett konferencia 
szervezésében és lebonyolításában a Testület meghatározó szerepet vállalt, ezzel is 
segítve a hazai alternatív vitarendezési kultúra fejlődését, elterjesztését és 
népszerűsítését, valamint az ezzel foglalkozó szervezetek tevékenységének további 
társadalmi és szakmai támogatását.  

A Testület a saját weboldalán1 kialakított egy olyan aloldalt is, ahol a 
konferenciával kapcsolatos valamennyi információ megtalálható ma is, így többek 
között a program, az előadók bemutatkozása, az elektronikus posztert kiállító 
szervezetek névsora, az alternatív vitarendezéssel foglalkozó és résztvevő 
szervezetek felsorolása, a saját weboldalukra irányító linkkel, valamint az 
előadásokról készített tartalmi összefoglaló.  

A 2016-os első konferencia 270 fő részvételével zajlott, akik közel 100 szervezet 
képviseletében voltak jelen. A Pénzügyi Békéltető Testület elnökének megnyitóját 
követően dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint dr. Windisch 
László a Magyar Nemzeti Bank alelnöke köszöntötte a résztvevőket. Dr. Handó Tünde 
köszöntőjében kiemelte, hogy egy jó ítéletnél fontosabb, hogy a felek olyan 
megállapodást kössenek, amellyel egyetértenek, és amellyel azonosulni tudnak. A 
bírósági közvetítői eljárás működése kapcsán elmondta, hogy az 

                                                 
 elnök (Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testület) 
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eljárást képzett vitarendezők vezetik és ez a lehetőség a felek által szabadon 
választható. Az eljárás előnyei között azt hangsúlyozta, hogy időtakarékos és 
ingyenes. Az elmúlt 4 évben összesen 2.826 eljárást folytattak le, a sikert pedig az is 
mutatja, hogy az eljárások fele megállapodással zárult.  

 

Dr. Windisch László, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke köszöntőjében 
elmondta, hogy a jogvitában érintetteknek különösen fontos, hogy gyorsan 
megoldást találjanak a problémáikra. Kiemelte, hogy nem elég gyorsnak és 
egyszerűnek lennie a vitarendezésnek, annak könnyen hozzáférhetőnek is kell 
lennie. A pénzügyi rendszer fundamentuma is a bizalom és a vitarendezés során az a 
kívánatos cél, hogy ez a bizalom minél hamarabb helyreálljon és a jövőben is 
megmaradjon. Ezt segíti a már 5 éve működő Pénzügyi Békéltető Testület is, 
amelynek eljárása gyors, ingyenes és egyszerű. 

A konferencia nyitóelőadását Csemáné dr. Váradi Erika, a Miskolci Egyetem 
dékán-helyettese, a ME ÁJK Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési 
Interdiszciplináris Kutatóközpont elnöke tartotta „Az alternatív vitarendezés rendszere, 
a jogvitarendezés, mint a konfliktuskezelés régi-új formája” címmel. Előadásában a 
konfliktuskezelés és a vitarendezés történelmi gyökereihez nyúlt vissza és az 
alternatív megoldásokat is számba vette. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy fenn 
kell tartani a bizalmat a társadalomban az alternatív vitarendezést végző 
intézményekkel szemben, amelyhez az egyes szakterületek közötti együttműködés 
nélkülözhetetlen. 

Az alternatív vitarendezés magyarországi szereplőinek bemutatkozását 
megelőzően rövid nemzetközi kitekintésre is sor került. Dr. iur Simon Rita „Alternatív 
vitarendezés - Európa és Csehország” címmel tartott előadást, melyben az alternatív 
vitarendezés sokszínűségére tért ki az európai uniós tagállamok viszonylatában, 
valamint felvázolta a csehországi modellt is. Ildikó Gaal-Baier Németországban 
dolgozó mediátor pedig az alternatív vitarendezés német megoldását mutatta be a 
hallgatóságnak, vont párhuzamot és keresett eltérést a magyar sajátosságokkal. 
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A hazai alternatív vitarendezés egyik jelentős pillérét jelentő bírósági 
közvetítés magyarországi modelljét, célját és jellemzőit Dr. Turcsánné dr. Molnár 
Katalin, a Székesfehérvári Törvényszék elnöke, az Országos Bírósági Hivatal Bírósági 
Közvetítés Munkacsoport elnöke mutatta be. Elmondta, hogy a jogintézmény négy 
éve működik, mintegy 70 bíróságon 130 bírósági közvetítő teljesít szolgálatot, 345 
kiképzett munkatárs van, bírák és bírósági titkárok, akik e tevékenységgel 
foglalkoznak. Az előadó hangsúlyozta, hogy e jogintézmény jelentősége az egyre 
több megállapodás létrejötte, amely köszönhető a széleskörű tájékoztatásnak és 
annak, hogy a felek egyre inkább tisztában vannak ennek az eljárásnak az előnyeivel. 
A bírósági közvetítés mindennapjaiba Dr. Hegedűs Ákos, az Egri Járásbíróság bírája 
engedett betekintést „A bíró, mint a bírósági közvetítés sikerének kulcsa” című 
előadásában. A közvetítést a bírói gondolkodásmódhoz képest jelentősen eltérő 
gondolkodásmód szükségességével jellemezte, és arról is beszélt, hogy az egyes 
közvetítői eszközök jól kiegészíthetők a bírói munkával. Az alternatív vitarendezés 
egyik legjelentősebb szerepének azt nevezte meg, hogy képes az egyes 
igazságtalanságok kiküszöbölésére. A felek számára ugyanis nem az a fontos, hogy a 
valóságnak mi felel meg, hanem a saját igazságuk érvényre juttatása a céljuk, a 
bírósági közvetítés legfőbb célja pedig nem más, mint a felek igazságainak 
„összefésülése”. A jog eszközeivel nem lehet minden esetben megoldani a felek 
közötti vitás ügyet, éppen ezekben az esetekben alkalmazható a bíróságon belüli 
alternatív vitarendezés. 

 

A bírósági közvetítésről szóló előadássorozatot Dr. Bazsó Bernadett zárta a 
bírósági közvetítés eddigi eredményeinek bemutatásával. 2013. január 1-től 2016. 
június 30-ig önkéntesen és kötelezés nyomán összesen 2.462 közvetítői eljárást 
folytattak le a hazai bírósági közvetítők, amelyeknek a fele, azaz 1.239 eljárás 
megállapodással zárult. A legfrissebb adatok pedig azt mutatják, hogy a nem 
megállapodással zárult eljárásokat követően folytatódó perek majdnem 40%-ában 
nagyon hamar, gyakran már az első tárgyaláson perbeli egyezséget kötöttek a felek. 

Dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke a „Mediáció 
és/vagy kényszer” című előadásában a közjegyzőknek a közvetítői eljárásokhoz való 
kapcsolódásáról beszélt. A feleknek jó eszköze lehet a bizalom erősítésében, ha 
megállapodásukat közjegyzői okiratba foglalják jogvitával nem érintett esetekben. A 
közjegyző az eljárás során pártatlan jogszolgáltatást végez, a felek érdekeit védő, 
szigorú törvényi rendelkezések betartása mellett. Hangsúlyozta, hogy a közvetítés 
ismertté válásán kell munkálkodni a jövőben, hogy az emberek maguktól, minél 
szélesebb körben vegyék igénybe azt és döntsenek maguk az ügyeikben végleges és 
számukra megnyugtató módon. 
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Dr. Mayer Erika az „Alternatív vitarendezés a .hu domain tartományban: a 
Tanácsadó Testület és a Regisztrációs Döntnök működése” című előadásában a Tanácsadó 
Testület és a Regisztrációs Döntnök rendszerének sajátosságait mutatta be. Ez a talán 
legkevésbé ismert alternatív vitarendezési forma, amely egyben rendkívül speciális 
is. Előadásában elmondta, hogy a döntnöki eljárás valahol a békéltető testületi 
rendszer, valamint a választottbírósági és közvetítői eljárásokon kívüli tartományban 
helyezkedik el, ennek oka az, hogy itt nincs közvetítés, célja a döntéshozatal, az eljáró 
döntnököket nem maguk a felek választják. A döntnöki rendszer egy olyan 
bíróságon kívüli vitarendezési mód, amely online platformon, az erre kialakított 
egyedi, kizárólag a kérelmező és a kérelmezett számára elérhető online felületen 
zajlik, kérelemre indul és nagyon gyors. A Tanácsadó Testület 2000 óta, a döntnöki 
regisztrációs platform 2005 óta működik, a döntések 2009 óta nyilvánosak. 
Hangsúlyozta, hogy a sikerességet bizonyítja az is, hogy egyetlen esetben sem hozott 
bírói fórum a döntnök döntésétől eltérő határozatot. 

A konferencia második napján Dr. Wopera Zsuzsa miniszteri biztos 
(Igazságügyi Minisztérium) az Országgyűlés által 2016. novemberben elfogadott új 
Polgári Perrendtartásról szóló törvény azon rendelkezéseit ismertette, melyek a 
perelterelést mozdítják elő. Elhangzott, hogy a perindítást megelőzően bevezetésre 
kerül az úgynevezett egyezségi kísérletekre idézés, valamint az osztott perszerkezet 
bevezetésére tekintettel perelterelést elősegítő szabályként jelenik meg az is, amikor a 
perfelvételi szakaszt lezáró végzést követően a bíró megkísérli az egyezségkötés 
létrehozását a felek között, ennek keretében a bíró tájékoztatja a feleket a közvetítői 
eljárás igénybevételének lehetőségéről. 

 

A bíróságon kívüli közvetítés témakörét Dr. Szecskó József, az Igazságügyi 
Minisztérium igazságügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkára nyitotta 
meg a bíróságon kívüli közvetítés jogi szabályozásának sajátosságait bemutató 
előadásával. Kitért arra, hogy a közvetítést végzőkről szóló nyilvántartásában az 
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Igazságügyi Minisztérium 1.155 természetes személyt és több mint 300 jogi személyt 
tart nyilván. A közvetítői eljárások száma 2010 és 2016 évek között az ötszörösére 
emelkedett, ami azt mutatja, hogy a mediáció egyre nagyobb teret nyer, egyre 
nagyobb hangsúlyt kap és egyre nagyobb rá az igény, ami többek között köszönhető 
a szakképzett közvetítőknek is. Véleménye szerint a jogszabályi és intézményi 
keretek között akkor működik jól a bíróságon kívüli közvetítés, ha a felek bizalma 
töretlen, továbbá, ha a felek és a közvetítők is hisznek a perelterelő funkció 
eredményességében és hasznosságában. 

Dr. Kiss Zoltán, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a „Mediáció a 
vállalkozások életében” című előadásában arról beszélt, hogy a kamara által 
működtetett mediációs központ, illetőleg a választottbíróság, valamint a kamara 
mellett működő békéltető testület segítségével miként valósul meg az alternatív 
vitarendezés a vállalkozások egymás közötti viszonyában jogvitáik gyors rendezése 
érdekében. Hangsúlyozta, hogy az alternatív vitarendezés legnagyobb előnye a 
gyorsaság, a költséghatékonyság és eredményesség, ezért is szükséges az alternatív 
vitarendezési kultúrát mélyebben beépíteni a köztudatba, így a vállalkozások életébe 
is. 

Dr. Szilágyi András, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi 
Koordinációs Osztály elnöke a gazdasági ügyekben történő közvetítésről szóló 
előadásában kiemelte, hogy a Kamara az egyetlen köztestületi formában működő 
mediációs szolgáltató, ami azt jelenti, hogy törvény teszi kötelezővé a függetlenségét 
és a pártatlanságát a működése során. Előadásában kitért arra is, hogy a gazdasági 
ügyekben a konfliktusok jellemzően az érdekkonfliktusok és az információs 
konfliktusok köré szerveződnek, ahol az esetek többségében a dezinformáció okozza 
a problémát. A jogvitákban a feleket a pozícióért folytatott harc jellemzi, a felek 
között a jogviták megoldásában pedig a közvetítői eljárás teremt hidat. A közvetítői 
eljárásban a megállapodások lényege és értelme az, hogy azok párbeszéd 
eredményeképpen jönnek létre és azokat jóakarattal és kölcsönösen előnyös módon 
kötik meg a felek. 

A büntető- és szabálysértési ügyekben való közvetítésről Dr. Szeiberling Tamás, 
az Igazságügyi Hivatal főigazgatója tartott előadást. Elmondta, hogy a büntető 
ügyekben a közvetítés célja a konszenzus megteremtése, a sértett és a terhelt közötti 
megbékélés és megbocsátás, valamint a hatóságok leterheltségének csökkentése.  
2006. évben vezették be a közvetítői eljárás alkalmazását a büntetőjogban is, ahol a 
mediációt a pártfogó felügyelők látják el. Jelenleg 60 mediátor végzi a közvetítést a 
büntető és a szabálysértési ügyekben. A folyamatban lévő büntető ügyekben 2007-
ben 2.500, 2015-ben 9.000 mediáció történt. A büntető ügyekben megszületett 
megállapodások több mint 90%-át teljesítette a terhelt, ez a szabálysértési 
megállapodások esetében 95% volt. 

A békéltetés hazai rendszerének bemutatását a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár asszonya, Keszthelyi 
Nikoletta nyitotta meg, aki a békéltető testületek működéséről és eddigi 
eredményeiről beszélt. Elmondta, hogy a békéltető testületek a 2004. évtől nagyobb 
szerephez jutottak. Gyors, ingyenes eljárással, rövid ügyintézési határidővel, 
valamint megfelelő szakértelemmel garantálják az alternatív vitarendezést 
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vállalkozások és fogyasztók között. Kitért arra, hogy a 2015. évtől kötelezővé vált a 
vállalkozások megjelenése a békéltető testületek előtti eljárásban, pénzbírság terhe 
mellett. A jogalkotó az elmúlt évek során a testületek szerepkörét többek között azzal 
is erősítette, hogy a fogyasztók nem kötelesek a lakhelyük szerint illetékes békéltető 
testülethez fordulni vitás ügyeik rendezésével, bármely testület eljárását igénybe 
vehetik.  Kiemelte annak fontosságát, hogy a jogharmonizáció eredményeként 
átültetésre került az uniós alternatív vitarendezésről szóló, úgynevezett AVR 
irányelv a hazai jogrendbe, illetőleg a 2016. évtől lehetőségük nyílik a fogyasztóknak 
az online vitarendezés igénybevételére is, online módon megkötött szolgáltatási vagy 
adásvételi szerződések esetében. Hangsúlyozta, hogy az alternatív vitarendezés 
valós alternatívája a bírósági eljárásnak, ennek hiányában ugyanis a fogyasztók 
ezekben az ügyekben nem érvényesíthetnék jogos igényeiket, ha a költséges és 
időigényes bírói utat tudnák csak választani. 

Dr. Hajnal Zsolt, a Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület elnöke a fogyasztói 
jogvitákban történő békéltetésről szóló előadásában a békéltetés sajátosságait és a 
jogintézmény jövőbeli lehetőségeit mutatta be. 

Az alternatív vitarendezés minél hatékonyabbá tételéhez, az egységes 
fogyasztóvédelem megteremtéséhez, az online platform gördülékeny működéséhez 
az szükséges, hogy a fogyasztó magabiztos legyen és magas szintű jogokkal legyen 
felruházva, továbbá az igényérvényesítési lehetőségek könnyen hozzáférhetők 
legyenek számára. A törvényben előírt együttműködési kötelezettség bevezetésével a 
szolgáltatók konstruktív hozzáállása megszilárdult és egyezségkötési hajlamuk is 
megnőtt. Az előadó szerint a békéltetés legfőbb pozitív hozadéka az erkölcsi jóvátétel 
és a megnyugvást hozó egyezségkötés. A 2017-es év új kihívásai között megemlítette 
a professzionalizálódási kényszert és az online békéltetés egyre növekvő 
létjogosultságát, tekintettel a jövő generációinak online fogyasztói szokásaira. 

 

Dr. Kovács Erika, a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke előadásában bemutatta 
a pénzügyi fogyasztói jogvitákban történő békéltetés történetét, szabályait, 
folyamatát, a 2011-ben történt megalakulás óta eltelt időszak főbb mérföldköveit, 
valamint a többi békéltető testülettel összehasonlítva felvázolta a pénzügyi békéltetés 
működésének sajátosságait. Elmondta, hogy a pénzügyi békéltetés folyamatában a 
Testület feladatát tekintve, joghelyzetet tár fel, közvetít, valamint pénzügyi 
ismeretterjesztést is végez. Elsődleges célja a felek közötti konszenzus létrehozása, de 
ha jogsértés van és a felek között nincs megállapodás, akkor döntést hoz. Az 
eljárásban érintett szolgáltatók köre a Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett és 
felügyelt pénzügyi szolgáltatókból áll, a fogyasztók a velük kapcsolatos egyedi 
jogvitákkal tudnak a Testülethez fordulni. Előadásában kitért az alávetés rendszerére 
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és részletesen bemutatta a 2017. január 1-jétől bevezetésre kerülő jogszabályi alávetés 
intézményét, ami az egymillió forint értékhatárt meg nem haladó fogyasztói 
igényekre vonatkozik. Összegzésül elhangzott, hogy a Testület működésének eddigi 
öt éve alatt több mint 38.000 kérelem érkezett, melyből 16.500 a törvényi 
elszámolással volt kapcsolatos. Tapasztalata szerint a pénzügyi tudatosság 
növekedését mutatja, hogy egyre több olyan kérelem érkezett, mely minden 
szempontból alkalmas volt az eljárás megindítására és érdemi lefolytatására. 

A választottbíróságokat bemutató előadássorozatot Dr. Balog Lajosné, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság elnökségi 
tagja nyitotta meg, melynek során ismertette a választottbíróságról szóló törvény 
legfontosabb rendelkezéseit és az eljárás egyes szakaszaira vonatkozó szabályokat. A 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróságon történő 
jogvitarendezésről Lukács Józsefné dr. tartott előadást, melyben kiemelte, hogy ez az 
állandó választottbíróság a leghosszabb múltra visszatekintő és legtekintélyesebb 
magyar választottbíróság. A közel hetven év alatt nemcsak a piacgazdaság 
időszakában, hanem a szocialista állami gazdálkodás időszakában is alkalmas volt a 
működésre. Hangsúlyozta, hogy a választottbírósági eljárás előnye többek között a 
gyorsaság, a perek egyfokú elintézése, valamint a költséghatékonyság. Az ügyek 
számottevő része nemzetközi jogvita. 

Dr. Kraudi Adrienne, a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság elnöke 
előadásában elmondta, hogy a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság 
tevékenysége széleskörű, meghatározó szerepe a nagy pénzügyi és befektetési 
szolgáltatók szolgáltatási tevékenységét érintő jogvitákban van. A választottbíróság 
kikötése szerződéskötéskor, illetve a vita felmerülésekor is lehetséges. Ez utóbbi 
esetben tölti be igazi alternatív vitarendezési funkcióját. Az eljárás egyfokú és rövid 
határidőn belül kell végrehajtható határozattal befejeződnie. Az előadó kiemelte a 
bizalmi ügykezelést az eljárások során, tekintettel arra, hogy a jogvitában érdekelt 
felek pénzügyi szolgáltatók, befektetési és tőzsdei szolgáltatók. 

 

Dr. Faludi Zoltán elnök, az Energetikai Állandó Választottbíróságon történő 
vitarendezésről szóló előadásában bemutatta a választottbíróság létrehozásának 
célját és hasznát. Itt az elsődleges szempont a jogvita gyors, szakszerű és hiteles 
elbírálásának biztosítása volt, hiszen az e szektorbeli szereplők a szektor jellegénél 
fogva vitáik esetére azonnali döntést igényelnek, nem engedhetik meg maguknak az 
idő múlásából eredő károk elszenvedését. Termelői szerződések, gáz 
nagykereskedelmi szerződések, intézmények energetikai ellátásának felújítására 
kötött szerződések alapján keletkező jogvitákkal foglalkoznak, de nincs kizárólagos 
hatáskörük. A jövőre nézve hangsúlyozta, hogy az energetikai szektor szereplői 
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számának folyamatos csökkenését, a választottbíróság nemzetközi hatáskörének 
gyakorlásával próbálja megállítani és ezzel eljárásainak számát növelni. 

Dr. Mikó Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett működő Állandó 
Választottbíróság elnöke az agrárgazdasági tevékenységgel összefüggő jogvitákról 
tartott előadásában bemutatta, hogy a választottbírósági rendszerben mind a 
felperes, mind az alperes a választottbírói listából maga jelöl egy-egy bírót, és ezen 
kiválasztott bírók közösen jelölik az eljáró tanács elnökét, ezzel is biztosítva az eljárás 
pártatlanságát. A peres felek közös akaratából, költségkímélési célból lehetőség van 
egyes bíró választására is. A választottbíróság felállításánál, és működésénél fontos 
alapelv a közbizalom megszerzése, és ami talán még fontosabb, a megtartása.  

Prof. Dr. Sárközy Tamás, a Sport Állandó Választottbíróságon történő 
vitarendezésről szóló előadásában elmondta, hogy a Sport Állandó Választottbíróság 
hatásköre a sporttörvényben meghatározott ügyekre terjed ki. Ez az egyetlen olyan 
választottbíróság, ahova nemcsak alávetés alapján lehet fordulni, hanem igazolások, 
átigazolások, fegyelmi ügyek vonatkozásában is. Kifejtette, hogy a leggyorsabb 
választottbíráskodás itt valósul meg, ugyanis 8 napon belül kijelölésre kerül az eljáró 
választottbíró, 15 napon belül megtartásra kerül a tárgyalás és további 15 napon belül 
megszületik a választottbíróság döntése. 

A konferencia szünetében sajtótájékoztatóra is sor került, melyen Dr. Handó 
Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Windisch László, a Magyar Nemzeti 
Bank alelnöke, Keszthelyi Nikoletta, fogyasztóvédelemért felelős helyettes 
államtitkár, valamint Dr. Kovács Erika, a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke mutatta 
be az általa képviselt területet és válaszolt a sajtó képviselőinek kérdéseire. 

 

A konferenciát megelőző napokban és azt követően is megélénkült a sajtó 
részéről az érdeklődés, ami hozzájárult az alternatív vitarendezéssel foglalkozó 
szervezetek ismertségének növeléséhez és e vitarendezési forma népszerűsítéséhez. 

Ez a konferencia az első ilyen volt Magyarországon. Szakmai programja azt 
célozta meg, hogy az alternatív vitarendezés területén munkálkodó valamennyi 
szerveződési forma, a bíróságon belüli és kívül közvetítők, a békéltetők, a 
regisztrációs döntnök és a választottbíróságok jeles képviselői egymásnak 
bemutatkozzanak, egymást megismerjék és alakuljon ki egy rendszeres párbeszéd 
közöttük, legyen egy közös fórum, ahol találkozhatnak. E konferencia sikere 
előrevetítette a folytatást is. 
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2. A II. Alternatív Vitarendezési Konferencia 

 
2017. szeptember 28-29-én a Magyar Tudományos Akadémia székházában került sor 
a második konferencia megrendezésére, mely 300 meghívott vendég és fő 
részvételével zajlott, akik közel 170 szervezet, intézmény képviseletében voltak jelen.  

A Magyar Nemzeti Bank, az Országos Bírósági Hivatal, valamint a Pénzügyi 
Békéltető Testület közös szervezésében és a Wolters Kluwer Kft. támogatásával 
megvalósult szeminárium első napja az „Alternatív vitarendezés a gazdaságban” címet 
kapta. A témában szakmai előadásokat, pódiumbeszélgetést és szimulációs 
esetbemutatást hallgathattak meg a résztvevők. A konferenciát Dr. Kovács Erika a 
Pénzügyi Békéltető Testület elnöke nyitotta meg, majd Windisch László az MNB 
alelnöke, valamint Dr. Handó Tünde az OBH elnöke köszöntette a résztvevőket. 

Dr. Windisch László a Magyar Nemzeti Bank alelnöke köszöntő beszédében 
kiemelte a pénzügyi stabilitás jelentőségét nemcsak az ország, de a mindennapi 
életünkben is. Erre tekintettel hangsúlyozta a jelen konferencia fontosságát és 
figyelemfelhívó szerepét, kiemelve az új lehetőségek teremtését. Utalt arra, hogy 
nagyon fontos, hogy a jogviták minél hamarabb és gyorsabban rendezésre 
kerüljenek. Kiemelte a digitális fejlődés fontosságát, a felgyorsult világ által 
támasztott követelményeket, amelyeknek a pénzügyi szereplőknek is meg kell 
felelniük. Ebben a körben utalt az alternatív vitarendezési módszerek fontosságára és 
egyre fokozódó szerepére.  

 

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke köszöntőjét azzal a 
gondolattal nyitotta, hogy az élet természetes és szükséges velejárója a konfliktus, 
majd hozzátette: a megbékélésre törekvés mellett a konfliktusok rendezésének végső 
állomásaként, végső döntnökként ott állnak a bíróságok. Kiemelte, hogy a bíróságok 
elkötelezettek az alternatív vitarendezés mellett, ahol a felek egyenjogúnak érzik 
magukat, az eljárás kötetlenebb, közvetlenebb, nem a bűnös, a bűnbak keresése a cél, 
hanem a jövőre koncentrálás, a megoldást keresése. Beszélt arról, hogy nagyon 
fontos változások lépnek be az alternatív vitarendezés népszerűsítése érdekében a 
törvényi szabályozásokban is. Az új Polgári perrendtartásról szóló törvény 
szorgalmazza az egyes bírósági perekben a bírósági közvetítés felkínálását, 
tájékoztatási kötelezettséget ír elő a bíráknak annak lehetőségéről, előnyeiről. 
Emellett a Közigazgatási törvény módosulása lehetővé teszi a közigazgatási vitákban 
is a közvetítést. 
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A konferencia nyitóelőadását Ildikó Gaal-Baier ügyvéd, mediátor tartotta 
„Felismerések és mérföldkövek – konfliktusmanagement a német gazdaságban címmel”. A 
Németországban praktizáló szakember bemutatta azt az utat, mely az alternatív 
vitarendezésben rejlő lehetőségek felismerésétől azok gyakorlati alkalmazásáig 
vezetett. Kiemelte a „Round Table Mediációs és Konfliktusmanagement 
(RTMKM)“ nevű kezdeményezést, mely 40 jelentős német gazdasági szereplő 
összefogásával jött létre, és mára alapvetően átformálta a vitarendezési személetet. A 
PriceWaterhouseCoopers és Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) kutatási 
eredményeit ismertetve elmondta, hogy míg 2006-ban a német vállalatok 
konfliktusok esetén a tárgyalást követően jellemzően a bírósági utat választották, 
addig 2016-ban a tárgyalás után a békéltetés és a mediáció lett a leginkább igénybe 
vett vitarendezési eljárás. Rámutatott, hogy az RTMKM tagjai azért választották a 
bíróságon kívüli eljárást, mert az megfelel a vállalat filozófiájának, költségeket 
takarítanak meg, valamint bizalmas eljárást biztosít számukra. 

 

„Tanulj meg bölcsen egyezséget kötni” címmel került sor a konferencia első 
pódiumbeszélgetésére. A beszélgetést moderátorként segítő Dr. Kovács Erika (PBT) 
elnök a „Mikor érdemes pereskedni, és mikor célszerűbb egyéb út választása a 
megoldás érdekében?”, Hogyan kell bölcsen egyezséget kötni? kérdésekre kereste a 
választ , melyre a bíró szemszögéből dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin az Országos 
Bírósági Hivatal Bírósági Közvetítés Munkacsoportjának, valamint  a Székesfehérvári 
Törvényszék elnökeként, az ügyvéd szemszögéből dr. Görgényi Orsolya a Szecskay 
Ügyvédi Iroda partnereként, Avidor András a BNI Hungary igazgatójaként a 
vállalkozó oldalt képviselve válaszolt. A beszélgetés negyedik résztvevője dr. Molnár 
István volt, aki a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete (FOE) 
képviseletében ezt a kérdés a felszámolók nézőpontjából közelítette meg. 
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Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin válaszában megerősítette, hogy bár a bíróság 
fő tevékenysége az ítélkezés, ugyanakkor a bírói szervezet támogatja az alternatív 
vitarendezést, a mediációt, bírósági nemperes eljárás formájában. A gazdasági 
szereplők számára, az alternatív vitarendezés fontos érdekpontjai között kiemelte a 
költséghatékonyságot, a vita előnyös befejezését, a jó üzleti kapcsolat megtartását és 
nem utolsó sorban az üzleti titok megőrzését. Dr. Görgényi Orsolya a kérdésre adott 
válaszában rámutatott: ügyvédi munkája során az ügyvédi egyeztetés 
eredményeként, többnyire el sem jut a vita rendezése a bíróságokra, amennyiben 
mégsem születik egyezség a felek között az ügyvédek közreműködésével, akkor is 
egyéb, alternatív vitarendezést választja, elsősorban a választottbíróságok 
közreműködését kéri. Fontosnak tartja az érdekek sokoldalú feltárása mellett a felek 
megegyezését, ebben egy nagyon fontos elem a költségkímélés és időmegtakarítás. 
Avidor András válaszában kiemelte, hogy külföldön szerzett tapasztalataival 
szemben, ahol az üzletemberek, a gazdaság szereplői, egymással szorosan 
együttműködnek, Magyarországon az egyes vállalkozók egymást inkább hátráltatják 
egymást. Szükségesnek tartja tudatosítani a vállalkozókban, hogy konfliktusok 
megoldásával, a nyer- nyer filozófia mentén a felmerülő költségek 20%-a is 
megtakarítható. Dr. Molnár István elmondta, hogy a fizetésképtelenségi eljárásokban 
sajnos nincs szerepe az alternatív vitarendezésnek, a cégek életének ezen 
szakaszában jellemző a kompromisszumképesség teljes hiánya, a felek viszonyát a 
viszálykodás jellemzi. Álláspontja szerint a problémát az jelenti, hogy nehéz a 
hitelezők gondolkodását megváltoztatni, meggyőzni őket arról, hogy ne a peres utat 
válasszák.  

Dr. Kertész Tibor „A gazdasági mediáció lehetőségei nemzetközi kitekintésben” című 
előadásában a gyakorlatot akadályozó mechanizmusok bemutatására helyezte a 
hangsúlyt. Egy felmérésre hivatkozva beszélt arról, hogy Ausztriában a cégvezetők 
munkaidejük 15%-át fordítják konfliktuskezelésre, majd ennek kapcsán rámutatott: 
minden olyan helyzet, amelyben a vállalkozás nem a szakmai, üzleti tevékenységre 
és ezáltal bevétel termelésére fordítja kapacitásait, költségként jelenik meg, így a 
konfliktusok kezelése mediációval költségmegtakarítást jelent. Tapasztalatként 
említette, hogy a cégek alábecsülik a konfliktus gazdasági következményeit, belső 
konfliktusok esetén nehezen ismerik fel, és ismerik el a hibát, illetve konfliktusként a 
menedzserek elsősorban a szervezeten kívül megjelenő konfliktusokat értékelik. A 
mediáció további elterjedésének akadályaként azt a mediációval szembeni túlzott 
elvárást említette, ha a teljes probléma megoldását kizárólag a mediátortól remélik, a 
felek aktív részvétele nélkül. Ha az ügyfelek elfogadják, hogy ők maguk a tényleges 
szakértői az általuk vitatott kérdéskörnek, akkor működőképes megoldást fognak 
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találni a mediáció során a problémára. Ennek kapcsán rávilágított, hogy a 
mediátornak nem szakmai kérdésekhez, hanem a mediáláshoz kell értenie, a feladata 
pedig az, hogy az ügyfelek eljussanak a megoldáshoz. Álláspontja szerint a vita 
megoldása során a gazdasági aspektusokat a cégvezetőnek kell képviselni, nem 
feltétlenül ügyvédnek vagy a cég jogászának, mert sokszor nem jogi probléma 
keletkezteti a vitát.  

 

A „Hass, alkoss, gyarapíts” – avagy a kölcsönös érdekeket egyeztető gazdasági 
mediáció értékteremtő hatása című előadást Kölcsey epigrammájának elhíresült sorai 
ihlették, melyek a mediáció lényegét is összefoglalják. Az S. HORVÁTH ÜGYVÉDI 
ÉS MEDIÁCIÓS IRODA képviseletében dr. S. Horváth Ágota az előadás első felében 
kitért arra, hogy gazdasági mediációs tapasztalatuk és peres bírósági gyakorlatuk 
szerint, melyek azok a konfliktusok, amelyek mediálhatóak és melyek azok, amelyek 
már peres tárgyalóasztalt követelnek. Álláspontjuk az, hogy a mediáció ugyan 
vitarendezési alternatíva lehet a felek konfliktusára, amelynek létjogosultsága 
legalább annyira igazolt a módszerek sorában, mint az azt megelőző facilitált 
(egyeztetett), vagy az azt követő választott-, vagy perbírósági eljárás, a mediáció 
ugyanakkor sem nem kiegészíteni, sem nem helyettesíteni nem hívatott a választott-, 
vagy perbírósági eljárásokat. Az előadás második részében Horváth Dénes az iroda 
által több év alatt különböző társadalomtudományi területek képviselőivel közösen 
megalkotott SIT ”Solve it together” elnevezésű módszertan alapján vitt egyik 
alkalmazási területüket, a családi vállalkozások kérdéseinek mediációs és tanácsadási 
eredményeit és tapasztalatait ismertette. A többségében amerikai mediációs 
gyakorlat által ihletett alternatív vitarendezési eljárásuk éves szinten közel 30 
gazdasági érintettségű ügyet zár le átlagosan 80-85%-os sikerrel, a felek által elvárt 
eredményességgel. Mediációs technikájuk az európai ADR tudományterületen 
kevésbé ismert. Az ismertetett alkalmazási területen ugyanakkor a kutatások szerint 
a magyar gazdaság cca. százhúszezer szereplőjének hatásos segítségére lehetne, a 
világon több száz millió családi vállalkozást érinthet. 
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Dr. Vikor Áron ügyvéd a „Csak felkészülten vágjunk bele – a közvetítés, ahogyan azt 
csinálni érdemes” című előadását a „legrosszabb egyezség is jobb a legjobb ítéletnél” 
idézettel kezdte, majd hozzátette: csak akkor, ha előtte elvégezzük a munkát, amiből 
tudjuk, mihez viszonyítsuk az eredményt. Álláspontja szerint nem csak az a kérdés, 
hogy egy per formálisan megnyerhető-e, hanem az is, hogy mi tekinthető 
nyereségnek. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához úgy kell felkészülni, mint ha 
pereskedni akarna az ügyfél. Jelenleg hazánkban a gazdaság szereplői körében 
általánosan nem elfogadott mediátor igénybe vétele, viszont ha a cégvezető 
ügyvédnek ad megbízást, nem kérik számon döntését. Az ügyvéd kritikus 
helyzetben rámutathat arra, hogy milyen előnyökkel jár a vitarendezés alternatív 
megoldása. A mediációnak a cégkultúra részévé kellene válnia és ezt támogatja, ha 
az ügyvédek is végeznek mediációt - zárta előadását. 

 

Dr. Hajnal Zsolt „A jogviták alternatív orvoslása a hatékony ügyfélpolitika 
középpontjában” című előadásában arra kereste a választ, hogy a tudatos 
ügyfélpolitikát folytató vállalkozások hogyan használhatják fel az alternatív 
vitarendezés nyújtotta előnyöket a piaci versenyben elfoglalt pozíciójuk erősítése, 
szolgáltatásuk minőségének növelése érdekében. Egy felmérésre hivatkozva arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a jövő vásárlója számára fontos lehet, ha egy-egy 
vállalkozás igénybe veszi-e az alternatív vitarendezési fórumokat. A fogyasztók 
tudatosításával és a gazdasági szereplők bevonásával, az ő együttműködésükkel - 
azzal a gesztussal, hogy a kialakult jogvitát egy független testület előtt kívánják 
megoldani - az alternatív vitarendezés lehetőségek bővülni fognak. 
Zárógondolatként elmondta, hogy a tudatos és elégedett fogyasztói társadalom 
mindannyiunk közös érdeke és ebben fontos szerepet tölthetnek be a Békéltető 
Testületek is. 
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A gazdasági perhez kapcsolódó bírósági közvetítői eljárás szimulációs 
bemutatása zárta a konferencia első napjának programját. Dr. Tolnai Kata OBH 
Bírósági Közvetítés Munkacsoportjának tagja, valamint a bírósági közvetítés 
országos koordinátora a bemutató előtt ismertette a szimulált ügy kiinduló pontjait, a 
rövid tényállást, valamint bemutatta a szereplőket. A szimulációban, mint a 
gazdasági jogvitában zajló közvetítői eljárás második ülésén Dr. Vándor Virág és Dr. 
Andódi László bírósági közvetítőket peres felekként, Hunyadi Krisztinát pedig a 
bírósági közvetítő szerepében láthatták a résztvevők. A felek a a szimulációban, 
vissza-visszatérve a probléma gyökeréhez, a fájdalomponthoz, a mediátor pontos és 
lényeget érintő kérdései segítségével, a prioritás fókuszálásával, az érdekek és 
szükségletek feltárását követően jutottak el a megállapodáshoz. 

 

A konferencia második napjának szakmai programja „A felsőoktatás szerepe és 
felelőssége az alternatív vitarendezési kultúra formálásában” címet kapta. Dr. Kovács Erika 

a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke a megnyitójában kiemelte: nagyon fontos, hogy 
az ifjúság az alternatív vitarendezést megismerje, megszeresse, és későbbi 
gyakorlatába beültesse. Ennek kapcsán visszautalt Kertész Tibornak a konferencia 
első napján elhangzott előadására, amelyből megtudhatta a hallgatóság, hogy 
Ausztriában a gimnazisták mediációs oktatásban részesülnek, amely az érettségi 
feltétele.  
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Dr. Vass László a Magyar Rektori Konferencia Magánintézmények 
Tagozatának elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a Nemzeti alaptanterv készítése 
alkalmas pillanat az alternatív vitarendezés oktatásának felvetésére. Álláspontja 
szerint fontos lenne, hogy az alternatív vitarendezésre vonatkozó ismeretek minél 
korábban kerüljenek be az oktatásba, de mindenekelőtt a pedagógiába, ezzel 
kapcsolatban a felsőoktatásnak is van szerepe. 

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára az 
előadásában tájékoztatást adott a fogyasztóvédelem irányáról, eredményeiről, és a 
fogyasztóvédelmi szabályozás változásáról. Kiemelte, hogy a fogyasztóvédelmi 
intézményrendszer egyik fontos pillérét képezik a békéltető testületek, melyek valódi 
lehetőséget, a bírósági eljárás alternatíváját jelentik a fogyasztók számára. Elmondta, 
hogy nem cél a fogyasztóvédelem tananyagként történő megjelenése az iskolákban. 
Más módon, például pályázatok útján szeretnék eljuttatni a fogyasztóvédelmi 
ismereteket, a fogyasztóbarát szemléletet a fiatalokhoz. Ennek jegyében a tavalyi év 
során "fogyasztói tudatosságra nevelő iskola" pályázat került meghirdetésre. Előadása 
végén biztatta a felsőoktatási intézmények hallgatóit, hogy foglakozzanak alternatív 
vitarendezéssel, mert szükség van utánpótlásra és a fiatalok új meglátásaira. 

 

„Az alternatív vitarendezés oktatása a jogi karokon” címmel került sor a konferencia 
második pódiumbeszélgetésére, melynek résztvevői Csemáné dr. Váradi Erika a Miskolci 
Egyetem ÁJK dékánhelyettese, Prof. Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit a Szent István 
Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, Dr. Rúzs Molnár 
Krisztina a Szegedi Tudományegyetem Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék egyetemi 
docense, valamint Dr. Inzelt Éva az ELTE ÁJK Kriminalisztikai Tanszékének 
adjunktusa vettek részt. A pódiumbeszélgetés moderátora Dr. Kovács Erika (PBT 
elnök) volt, aki az alternatív vitarendezés oktatási kereteinek feltérképezésén túl a 
jövőre nézve meglévő tervekről, a további fejlődésről is kérdezte a beszélgetés 
résztvevőit. 
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Csemáné dr. Váradi Erika elmondta, hogy a Miskolci Egyetem Jogi Karán a 
hallgatók több tantárgy, így például polgári jog, polgári eljárásjog, pénzügyi jog és 
közigazgatási jog, továbbá büntető és büntető eljárásjog keretében is megkapják azt a 
tudásanyagot, amely fontos ahhoz, hogy a témával kapcsolatban szükséges 
látásmóddal, információval rendelkezzenek. Az alternatív vitarendezés tantárgy 
közel 8 éve kötelező jelleggel szerepel a tananyagban, amelyet kiscsoportokban, 
tréning formájában, összevontan oktatnak. Fontosnak tartja, hogy a szakmai tudás 
mellett a hallgatók rendelkezzenek a szükséges készségekkel, képességekkel és 
kompetenciákkal. 

Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit fontosnak tartja, hogy a hallgatók már 
tanulmányaik során, amikor még nagyon fogékonyak, megismerkedjenek az 
alternatív vitarendezéssel és később a gyakorlatban megvalósítsák a tanult 
módszereket. Az oktatás során kompetencia alapú követelmények vannak, 
amelyekre a hallgatókat fel kell készítenie a felsőoktatásnak. A Széchenyi István 
Egyetemen minden szakon folyik oktatás osztatlan és osztott képzésben egyaránt. A 
doktori iskolák szintjén is meghirdetésre kerültek olyan kurzusok, amelyek 
kapcsolatban állnak az alternatív vitarendezéssel, illetve a fogyasztóvédelemmel. 

Dr. Rúzs Molnár Krisztina kiemelte: a szegedi oktatás specialitása, hogy 
gazdasági, büntetőjogi és általános modul választható a képzés során és az általános 
modul része az alternatív vitarendezés. A jelenlegi elsőéves joghallgatók képzési 
terve az ötödik képzési évben kötelező tantárgyként tartalmazza az alternatív 
vitarendezést. Rámutatott, hogy a paradigmaváltás és a jelentkező tömeges igény 
okán történelmi pillanat tanúi lehetünk. Azon oktatási intézményeknek, akik 
elkötelezték magukat az alternatív vitarendezés mellett, döntést kell hozni azzal 
kapcsolatban, hogy milyen példát tudnak mutatni a gyakorlati alkalmazás terén.  

Dr. Inzelt Éva hozzászólásában kiemelte, hogy az ELTE Jogi Karán az 
alternatív vitarendezéssel kapcsolatos előadások nemcsak jogászhallgatók, hanem 
például az igazságügyi igazgatási, a munkaügyi és társadalombiztosítási szakok 
hallgatói számára is elérhetők. Elmondta, hogy a választható tárgyak esetében széles 
az alternatív vitarendezéssel kapcsolatos kurzuskínálat (pl. mediáció elmélete, 
gyakorlata) és beszámolt arról is, hogy hazánkban egyedülállóként az ELTE-n 2018. 
január 1. napjától egyetemi ombudsman működik a munkahelyi konfliktusok 
rendezésére. 

A konferencia keretei között került sor a Pénzügyi Békéltető Testület által az 
alternatív vitarendezés tárgykörébe tartozó kutatásokat támogatására és a különböző 
egyetemek hallgatóinak vagy már végzett pályakezdőinek egyéni és közös 
gondolkodását bátorító AVR DÍJ 2017 pályázat nyertes pályaműveit bemutató 
előadásokra is.  

Stekler Klára az AVR JUNIOR – DÍJ 2017 (egyéni kategória) nyertese „Az 
alternatív vitarendezés a XXI. században különös tekintettel az Európai Unió online 
vitarendezési platformjára” című előadásában bemutatta az online vitarendezés mögött 
álló legrelevánsabb Európai Uniós fogyasztóvédelmi, alternatív vitarendezési 
irányelveket, rendeleteket. Ezt követően áttekintést nyújtott az online és határokon 
átnyúló vásárlások ilyen szempontból érdekes statisztikáiról, különös figyelmet 
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szentelve az EU frissen felállított online vitarendezési felületének működésére és 
eddigi eredményeire. 

 

Mosonyi Diana a “Konfliktusok kezelése az ombuds iroda segítségével “ című 
pályaművével az AVR SE-NIOR-DÍJ 2017 (egyéni kategória) nyertese lett. 
Előadásában a munkahelyi konfliktusok kezelésének fontosságára hívta fel a 
figyelmet. A konfliktusok kezelésének módszereként az Egyesült Államokban bevált 
egyetemi ombuds rendszert mutatta be, ezzel is segítve a hazai alternatív 
konfliktuskezelés eszköztárának bővítését.  Kitért a munkahelyi konfliktusok 
hatásainak, a különböző ombuds irodák funkcióinak ismertetésére is, majd a 
magyarországi és az Új Mexikói Egyetem ombuds irodáinak működését hasonlította 
össze gyakorlati szempontok bemutatásával. 

 

Gajdos Martina és Prekup Dorina az AVR JUNIOR-DÍJ 2017 (csoportos 
kategória) nyertesei „Az alternatív vitarendezésben rejlő lehetőségek különös tekintettel a 
Pénzügyi Békéltető Testület tevékenységére” című pályaművükkel vívták ki a bírálók 
elismerését. Közös előadásuk kiinduló hipotézise az volt, hogy az alternatív 
vitarendezésé a jövő, és az AVR-ben megjelenő előnyök a (pénzügyi) 
fogyasztóvédelemben a leghangsúlyosabbak. Az alternatív vitarendezésről szóló 
általános bevezető után, a Pénzügyi Békéltető Testület joggyakorlatát mutatták be, 
majd az alternatív vitarendezés és a PBT népszerűsítését célzó javaslatcsomagot 
vázoltak fel a résztvevőknek. 
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Az AVR JUNIOR-DÍJ 2017 (csoportos kategória) másik nyertes pályaműve 
Ökrös Fanny, Harta Viktória és Szilágyi Dániel közös gondolkodásának eredményeként 
jött létre. „Az alternatív vitarendezés a családi vállalkozásoknál” című előadást Ökrös 
Fanny tolmácsolásában hallgathatták meg a résztvevők, melynek témája a családi 
vállalkozások belső működése. Fókusza, hogy ennél a formánál a családi és a 
dolgozói élet összefonódik, hasonlatuk szerint úgy, mint a DNS két szála. A döntések 
során a jog tiszta logikáját és a gazdasági racionalitást átszövik az emóciók. A 
neuralgikus pontok (generációváltás, a belső viszonyok és a konfliktusok), amelyek 
több ’family business’ vesztét okozzák, kezelhető problémák. A szerzők konklúziója, 
hogy a megoldás kulcsa mindhárom esetre a mediáció. 

 

A „Siker a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 2017-es mediációs versenyén - élmények 
és tanulságok az ELTE csapatától” című pódiumbeszélgetés résztvevői az ICC 
(Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) 2017. évi mediációs versenyén a rangos 12. 
helyezést elért ELTE csapat tagjai és felkészítői voltak. 

Dr. Inzelt Éva a verseny kapcsán megosztotta a résztvevőkkel, hogy az ICC 
2017. évben 12. alkalommal rendezte meg a mediációs eljárással kapcsolatos 
nemzetközi versenyét, amelyen az ELTE csapata hatodik alkalommal vett részt. Bíró 
Viktória csapattag a versenyre való jelentkezésével kapcsolatban elmondta, hogy 
elsőéves joghallgatóként szeretett volna olyan feladatot, amellyel a szorosan vett 
tananyagot meghaladó ismeretekre tehet szert és angol tudását is szerette volna 
szinten tartani, fejleszteni. Varga Kálmán (coach) véleménye szerint a jó teljesítés 
záloga a csapattagok kiválasztása volt. A felkészülés során nagy hangsúlyt fektettek 
a problémamegoldó képesség és az érveléstechnikai készségek, valamint az angol 
szaknyelv fejlesztésére is. Varga Csaba csapattag elsősorban az angol jogi szaknyelv és 
az előadói készségek fejlődését emelte ki a verseny legfontosabb hozadékaként, de 
nagy hangsúly kapott munkájuk során a vitakészség fejlesztése, az érvrendszer egyre 
tudatosabb felépítése. Juan Efrain Rocha kiemelte, hogy nagyon fontos lépés volt 
számára megtanulni bízni a csapattársaiban, és felismerni, hogy néha el kell 
engednie a személyes meggyőződését. Végezetül a „Miért lenne fontos, hogy az 
alternatív vitarendezés még jobban elterjedjen Magyarországon és a világban? 
kérdésre Balogh Annamária ezt a választ adta: a mediáció segítheti az üzleti élet 
fejlődését, a két fél érdeke, hogy a vitarendezés végén is partnerként tudjanak 
egymásra tekinteni, törekedjenek a vita megoldására. 
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A konferencia utolsó programja a 2017. március 17-én megrendezett ELSA- 
BKIK Alternatív Vitarendezési Verseny tapasztalatairól szóló pódiumbeszélgetés 
volt, melyen támogatói, szervezői és versenyzői nézőpontból is megismerhette a 
hallgatóság a véleményeket. 

Dr. Horváth Dóra (ügyvéd, Réti, Antall és Társa Ügyvédi Iroda (PwCLegal) 
kiemelte, hogy a versenyen részt vevő hallgatók olyan képességekre tudnak szert 
tenni, amelyek a későbbiekben előnyükre válnak, a munkaerőpiacra történő belépés 
során hasznosítani tudnak. A piaci szereplők számára is hasznos a verseny és a 
versenyzők figyelemmel kísérése, mert áttekintést kaphatnak a pályakezdő kollégák 
felkészültségéről. Örömét fejezte ki, hogy az ELTE csapata az ICC versenyen 
sikereket ért el, egyúttal hangsúlyozta, hogy az egyetemnek a hallgatókat a jövőre 
kell képeznie, mely nem könnyű feladat, de biztosítani kell, hogy a jövőre tekintő 
szemléletmódot átadja a fiataloknak. Röviden áttekintette az ügyvédség szerepének 
átalakulását. Az Amerikai Egyesült Államokból vett mai példával érzékeltette, hogy 
bizonyos területeken, ahol jelenleg akár 150-200 fős ügyvédi iroda látja el a 
feladatokat, ott a jövőben egy software kiválthatja az emberi erőforrást.  

Dr. Szilágyi András (osztályelnök, BKIK Mediációs és Jogi Koordinációs O.) a 
BKIK támogatásával szervezett versenyt az ICC verseny „kistestvére”-ként mutatta 
be, amely azért is nagy jelentőségű, mert a fiatalok elégítik ki a jövő vállalkozásainak 
igényeit. Elmondta, hogy a gyakorlati versenyekre nagy szükség van, hiszen a 
résztvevők megismerik, hogy van más lehetőség is, mint a bírósági út. Kiemelte, 
hogy az egyeztető tárgyalás során figyelembe lehet venni a felszín alatti érdekeket és 
meg lehet őrizni a felek közötti jövőbeni együttműködés lehetőségét is, ami egy 
probléma jogi úton történő kezelése során nem lehetséges.  

Tüttő Péter (elnök, ELSA Hungary) rövid videó-prezentációjával bemutatta a 
konferencia hallgatóságának, hogyan zajlott a verseny 2017-ben. Előadta, hogy az 
ELSA, mint a legnagyobb tagsággal rendelkező, joghallgatókból álló szervezet 
kezdeményezte egy, a korábbiaktól eltérő készségekre fókuszáló verseny 
megrendezését. A versenyen a csapatoknak egy tárgyalást kellett szimulálnia, melyet 
„kapu”-nak nevezett az alternatív vitarendezésbe való belépéshez. 

Szokol Krisztina (a verseny I. helyezettje; ELTE) negyedéves hallhatóként 
jelentkezett a versenyre és korábban nem találkozott alternatív vitarendezéssel. 
Számára a verseny legnagyobb vonzereje az újszerűsége volt. Kihívásként élte meg 
azt, hogy egy ismeretlen, felfedezetlen terepen mérettethette meg magát. A versenyre 
történő felkészítő alkalmával olyan gyakorlati praktikákat, kommunikációs ötleteket 
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tanult, melyeket korábban nem ismert, nem tapasztalt az egyetemi tanulmányai 
során. Külön élmény volt, hogy gyakorló jogászokkal találkozhatott a felkészítés 
során. Rámutatott arra, hogy a konfliktus a perben a bíró által közvetett módon kerül 
megoldásra, ezzel szemben az alternatív vitarendezés keretében a felek egymással 
szemben közvetlenül tudják egyeztetni a vitájukat. 

Heiszer Veronika (a verseny I. helyezettje; ELTE) elmondta, hogy másodéves 
korában jelentkezett a versenyre, a jelentkezés során fontos volt, hogy a versenyhez 
nem volt szükség előrehaladott jogi tanulmányokra. Kiemelte, hogy a verseny olyan 
tapasztalatokat, tudást adott és készségeket erősített meg benne, melyeket nemcsak 
mediátorként, hanem az élet valamennyi területén lehet hasznosítani. Kiemelte, hogy 
a felkészülés során a csapatmunka nagyon fontos volt, azonban a verseny igazi 
értékét abban élte meg, hogy maga a döntő olyan helyzetet jelentett, amelyben 
azonnali helyzetfelismerés volt szükséges a feladat megoldásához, stratégiát kellett 
kidolgozni, amelyeket az egyetemi keretek között nem élhetett át. 

 

A konferencia Szikora Veronika a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar dékánjának zárszavával ért véget. Dékán asszony kiemelte, hogy a konferencia 
megrendezésére inspiráló környezetben és inspiráló tartalommal került sor. A 
konferencia első napján megtartott előadások a gazdaságra, a második nap előadásai 
az oktatásra fókuszáltak. Hangsúlyozta, hogy a felsőoktatásnak fontos szerepe van a 
szemléletformálásban, továbbá, hogy fejlessze a tárgyalási-vitarendezési készséget, 
képességet. Végezetül rámutatott, hogy sok tanulságot is hozott a konferencia, hiszen 
a másikra való odafigyelés, másik kultúra befogadása terén is fontos a 
konfliktusmegoldás. 

 

  


