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MEDIÁCIÓ ÉS/VAGY COACHING – ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS. TÖRTÉNETI ÉS 

TERMINOLÓGIAI ASPEKTUSOK 

KÓRÓDI MÁRIA 

 

 

1.Bevezető gondolatok 

 

Rendszerszemléletű, megoldás-orientált coach és mediátor képzettséggel tanulmányaim 
és gyakorlati tapasztalatom alapján az a vélekedés alakult ki bennem, hogy a 
konfliktuskezelő segítő foglalkozások szorosabb együttműködésével, és együtt 
dolgozásával hatékonyabb és főként tartósabb eredményt lehet/lehetne elérni, több 
konfliktustípusnál is, mint azok egyedüli, külön alkalmazásával. 

 A mediátorhoz, vagy coach-hoz forduló kliensek konkrét élethelyzetükben, 
konfliktusukban kívánnak változást elérni. Ebben más-más tartalommal nyújt segítséget 
a mediáció és a coaching. Annak eldöntése, hogy mely élethelyzetekben kell coach-hoz, 
vagy mediátorhoz fordulni, nem mindig egyszerű feladat, még megfelelő képzettséggel 
is nehézséget jelenthet tanácsot adni a laikus érdeklődőnek, ügyfeleknek; de előfordulhat 
az is, hogy indokolt lehet mindkét módszer igénybevétele.  

 Coachként találkoztam olyan ügyféllel, aki azzal keresett meg, hogy állandó 
konfliktusban van lakótársaival és nem érti, miért kerül ő mindig ilyen helyzetbe. Egy 
másik ügyben az ügyfél a nővérével való kapcsolatát szerette volna helyreállítani azzal a 
meggyőződéssel, hogy ő mindent megtett, a nővérének kell magatartásán változtatni. 
Ezekben az ügyekben a coach elsődleges feladatának azt tartottam, hogy az ügyfélnek 
abban segítsen, hogy saját magára rálátást szerezzen, és önmagában indítson el változási 
folyamatot. Azt véleményezem, hogy ezt követően a kívülálló felekkel mediáció 
keretében hatékonyabban tudja rendezni a viszonyát. 

 Az 1980-as évek elején gyámügyesként dolgoztam, és komoly tapasztalatot 
szereztem a gyerekek akkor láthatásinak, ma kapcsolattartásinak nevezett ügyeiben a 
szülők érzelmileg, sérelmileg motivált viselkedéséről. A családügyi mediáció tanfolyami 
esetfeldolgozásai kapcsán is felmerült bennem, hogy a mediáció eredményessége, vagy 
későbbi tartóssága érdekében lehetséges és indokolt is lehetne a felekkel coaching 
folyamatban is foglalkozni. Itt mindenképpen eldöntendő azonban, hogy a konfliktus 
súlyossága, kiterjedése a mediációs eljárást vagy az egyéni foglalkozást indokolja korábbi 
eljárásnak, melyiket mikor kell és lehetséges eredményesen alkalmazni.  

 

 

 

 

 

2. Mediáció, mint konfliktuskezelési technika 

 

                                                 
 Jogász, coach, mediátor 
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2.1. A mediáció története 

 

Mint azt a konfliktusokról szóló szakirodalom áttekintéséből látható, ma elfogadott nézet 
– és  egyben történelmi tapasztalat is -, hogy a konfliktus az emberi természet része, a 
társadalmi együttélés természetes velejárója. Az emberi történelem során a 
konfliktusokat igen gyakran a felek közötti fizikai erőviszonyok döntötték el (háború, 
ökölharc) de az ilyen győzelmek nem igazán megoldások, általában újabb, tartósabb, 
később ismét kirobbanó konfliktusokhoz vezetnek. Ugyanakkor kisebb közösségekben az 
együttélés tartós fennmaradása érdekében mindig is jelen voltak olyan konfliktuskezelési 
módszerek (béketeremtő-, gyógyító-, ítélő körök) és olyan közvetítő személyek 
(békebírók, sámánok, papok, kádik, rabbik, bölcsek), akik kommunikációs eszközökkel 
segítettek a konfliktusok feloldásában, olyan megoldások megtalálásában, melyek a felek 
és a közösség további tartós és békés együttéléséhez járultak hozzá. 

Amerikában a XIX. század munkajogi és szakszervezeti vitáinak kezelésében 
elevenítették fel a közvetítés ősibb módszereit és ezzel kezdődött meg a mediáció 
professzionalizálódása. Ez a folyamat a XX. század második felében – különösen a 
második világháború utáni szociálpszichológiai vizsgálatok hatására – tovább erősödött. 
Ma már Amerikában és Európa számos országában is a mediáció ajánlottá, vagy éppen 
kötelezővé vált per előtti, vagy perhelyetti konfliktuskezelési módként. 

Az Európai Unióban 2002-ben került kidolgozásra a „Zöld könyv” a 
konfliktusmegoldás alternatív módjairól a polgári és kereskedelmi jog területén; az azt 
követő években az Európai Unió Miniszteri Bizottsága több ajánlást is kidolgozott a 
polgári ügyekben, büntetőügyekben alkalmazott mediációról, a családi mediációról, a 
közigazgatási szervek és magánszemélyek közötti peres eljárások alternatíváiról.1 

Magyarországon törvény szabályozza „a permegelőző vagy bírósági, illetve hatósági 
eljárás befejezését elősegítő, egyeztető, közvetítői eljárásokat konfliktuskezelő, vitarendező 
eljárást”2. 

 

2.2. A mediáció terminológiai aspektusai 

 

A mediáció során a konfliktusban álló felek közé beáll a mediátor, mint harmadik, a 
vitában nem érintett semleges fél, azzal a szándékkal, hogy kölcsönös megegyezést 
hozzon létre.  

 

2.2.1. A mediáció fogalma 

 

L.L. Riskint, amerikai jogászt, egyetemi tanárt idézi F. Strasszer és P. Randolph: „A 
mediáció lényege abban áll, hogy képes a feleket egymás felé fordítani, nem úgy, hogy szabályokat 

                                                 
1 Rácz Z.: Az alternatív vitarendezés (AVR) helyzete Magyarországon. Elhangzott: MULTISCIENCE - XXIX. 

MICROCAD Nemzetközi Tudományos Multidiszciplináris Konferencián 2015. április 10. napján 

(http://www.uni-miskolc.hu/~microcad/publikaciok/2015/E7_Racz_Zoltan.pdf (letöltve: 2018.03.23.)) 
2 2002. évi LV. tv. a közvetítői tevékenységről; 2006. évi CXXIII. törvény a büntető ügyekben alkalmazható 

közvetítői tevékenységről  

http://www.uni-miskolc.hu/~microcad/publikaciok/2015/E7_Racz_Zoltan.pdf
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kényszerít rájuk, hanem segít megteremteni kapcsolatuk újszerű és közös felfogását, melynek révén 
megváltozik a két fél egymáshoz való viszonyulása.”3 

A mediáció kommunikációs eszközöket használó segítő módszer a konfliktusok 
megoldására. M. Griffin kommunikáció-kutató professzor - J. Shailorhoz visszanyúlva - 
fogalmazza meg a közvetítői feladatot: „a közvetítők a folyamat megkönnyítőinek tekintik 
magukat, akik abban segítik a két felet, hogy „saját szavaikkal jussanak olyan megegyezésre, amely 
feloldja az általuk kreált vitát, miközben értelmezi azt.”4 A folyamat irányítása, a folyamat 
szabályainak betartatása, a felek számára kommunikációs alternatívák felkínálása, a 
biztonságos kommunikációs terep kialakítása a közvetítő feladata. Az ügy megoldásának 
módja, annak végső kimenete nem a közvetítő, hanem a felek kezében van. Ők 
dönthetnek szabadon, arról, hogy milyen tartalma legyen a számukra elfogadható 
megállapodásnak. A felek a folyamatban önként vesznek részt, bármelyik fél bármikor 
véget is vethet ennek. 

 

2.2.2. A mediátor 

 

A mediátor az ügyben semleges, a vitában nem érintett konfliktuskezelő szakember, aki 
rendelkezik megfelelő életszemlélettel a problémák megértéséhez, a konfliktust az 
emberi kapcsolatok természetes velejárójának tartja, pozitív változási lehetőségnek 
tekinti. Birtokolja a szükséges tudáskészletet a kommunikációs és mediációs technikák 
alkalmazásában. Attitűdjeiben empatikus, objektív, ítélkezést kerülő, támogató. Fontos, 
hogy jól tűrje a stresszhelyzeteket, tudja érzelmeit kontroll alatt tartani, legyen tisztában 
saját életszemléletével, ismernie kell személyisége adottságait, korlátait.  

 

2.2.3. A mediáció célja 

 

F. Strasszer-P.Randolph szerint „(A) mediáció során a mediátor nem azt tűzi ki célul, hogy 
életre szóló változást idézzen elő a két fél viselkedésében, csupán arra vállalkozik, hogy rövidtávon 
változtasson viselkedésükön, a konfliktus eredményes befejezése érdekében”5. Tehát a mediátor 
nem törekszik személyiségváltozások elérésére, csak a konkrét vitához fűződő 
attitűdváltozását kívánja előmozdítani. A mediátor abban segít, hogy a felek ráébredjenek 
saját valódi indítékaikra és így változtatni tudjanak eredeti, a konfliktushoz vezető 
álláspontjukon. 

Hasonlóképpen vélekedik Kertész Tibor is, mikor rögzíti: „(A) mediációnak nem a 
megállapodás létrehozása a célja. A megállapodás a folyamat egyik eredménye csupán. A mediáció 
célja a kommunikáció, a tárgyalási stílus a felek közötti bizalom felépítése, annak érdekében, hogy a 
konfliktust kettőjük együttműködésével megoldandó problémaként definiálják újra.”6 A mediátor 
abban nyújt segítséget, hogy feltárja a felek konfliktus mögött rejlő szükségleteit, képessé 
tegye őket egymás meghallgatására, egymás motivációinak megismerésére, felelősség 

                                                 
3 F. Strasszer – P. Randolph: Mediáció – a konfliktus megoldás lélektana. Nyitott Könyv Műhely, 2008, 

Budapest. 78. o. 
4 M. Griffin: Bevezetés a kommunikáció elméletbe. Harmat Kiadó, Budapest, 2003. 68. o. 
5 F. Strasszer-P. Randolph: Mediáció – a konfliktus megoldás lélektana. Nyitott Könyv Műhely, Budapest, 2008. 

42. o. 
6 Kertész T.: Mediáció a gyakorlatban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010. 68. o. 
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vállalásra, tanúságok levonására. 

Ezt egészíti ki Kardos Ferenc, amikor arról vall, hogy „a mediátor tartja kézben a 
vitát, veszekedés helyett két egyenrangú fél tárgyalásává alakítja, és olyan írásbeli 
megállapodáshoz juttatja a feleket, melyben ők maguk határozhatják meg a témákat, 
megállapodásuk tartalmát, és végül mindkét fél nyertesnek érzi magát. Csak az aktuális problémák 
kerülnek megbeszélésre, és azok jövőbeli megoldása. Múltbeli ügyekkel, az igazság, a bűnös 
keresésével, a másik fél személyiség jegyeinek, a felek egymáshoz való viszonyának 
megváltoztatásával nem foglalkozik a mediáció.”7 

 

2.2.4. Konfliktusok mediálhatósága 

 

Minden olyan konfliktus mediálható, amelynek eszkalációs fázisa (polarizáció, 
szegregáció) és a felek tényleges konfliktust megoldó akarata lehetővé teszi. Nem 
mediálhatóak a tisztán jogi kérdéseket tartalmazó ügyek, ha a felek jogi precedenst 
kívánnak teremteni, ha a jogi út igénybevétele nagyobb nyereséget hozhat az egyik, vagy 
mindkét fél számára, azok az ügyek melyekben a mediációnak etikai akadályai vannak. 

A mediációnak ugyanúgy, mint – ahogy később bemutatom – a coachingnak is, 
attól függően, hogy milyen módszertani megközelítést használ, több típusa van, 
melyekben az ügyfelek igényein túl meghatározó a mediátor, szakmai háttere, 
szerepfelfogása, tapasztalati tudáskészlete. Fontos azonban az, hogy a mediáció 
módszertanának kiválasztásakor a mediációs ügy konkrét tartalmához a legjobban illeszkedő 
módszert alkalmazzuk. 

 

2.3. Mediációs típusok, irányzatok 

 

A mediáció gyakorlata többféle mediáció-típust munkált ki attól függően, hogy mit 
tekintenek a mediáció céljának, illetve miben látják a mediátor szerepét.  

 

2.3.1. A mediáció típusai 

 

Mindezek alapján a szakirodalom8 négy nagy irányzatot különböztet meg, melyek a 
hasonlóságok mellett számtalan különbséggel is bírnak. Fontos azonban megjegyezni, 
hogy a gyakorlat folyamatosan változik, fejlődik, s újabb altípusok jelennek meg. 

- a facilitatív mediáció 

A facilitatív mediáció a mediáció klasszikus, az 1970-es évekig egyedül használt formája. 
A felek maguk maradnak az ügy gazdái, a döntés semmilyen formában nem kerül ki a 
kezükből. A megállapodás tartalma kizárólag a felek felelőssége. A mediátor feladata 
csupán a mediáció kereteinek megteremtése, pártatlan és szabályokat betartató vezetése. 

                                                 
7 Kardos F.: Gyermekközpontú közvetítés. Kapcsolatügyeleti mediáció. Kapcsolat 2000 Pszichológiai Betéti 

Társaság, Budapest, 2011. 11. o. 
8 Az egyes irányzatok sajátosságai Kertész Tibor csoportosításán alapulnak. Kertész T.: Mediáció a 

gyakorlatban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010. 97-114. o. 
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Nyitott kérdésekkel segíti a feleket egymás álláspontjának, mögöttes érdekeinek 
megismerésében. Nem ad tanácsot, nem formál véleményt, nem hoz az ügy tartalmára 
vonatkozó döntést. Nincs előzetes megbeszélés, a különtárgyalások tartása is korlátozott. 
A facilitatív mediáció tipikusan nem dolgoz fel érzelmeket, nem bátorít azok kifejezésére. 
Célja a megállapodás létrehozása. Ugyanakkor túl nagy a nyomás a megállapodás 
„mindenképpen” való létrejöttére, így nem biztos, hogy a megállapodás tartós és a 
gyengébb fél érdekeit is valóban érvényesítő lesz.  

- az evaluatív mediáció 

Az evulatív mediáció – nevéből adódóan - az értékeléssel, véleményformálással 
kapcsolatos. A felek akarata a konfliktustól való gyors megszabadulásra korlátozódik, 
jogilag képzetlenek, de menekülnének a pereskedés elől. A mediátor nem csupán 
konfliktuskezelő, de a témában is jártas felkért szakember. Véleményt formál, tanácsot ad 
és végsősorban nem kötelező erejű döntést is hozhat. Az eljárás során információkat közvetít 
a felek között. Az eljárás elején rövid folyamat-ismertetésre találkoznak, majd külön 
tárgyalásokon beszélik át a mediátorral pozícióik erősségeit és gyengeségeit. A 
konfliktussal kapcsolatos érzelmeket akadályozó tényezőként elutasítja, nem tárgyalja. 
Elsődleges célja a megállapodás megkötése. A megállapodás megkötése ugyanakkor 
olyan erős cél, amelynek érdekében a mediátor mindent bevet a nyomásgyakorlástól a 
manipulációig. A különtárgyalások egyoldalú hatalmi pozícióba helyez(het)ik a 
közvetítőt az információk kezelésében és az eredmény létrehozásában. 

- narratív mediáció 

A narratív mediáció viszonylag új elképzelés, alapjai a narratív családterápiában 
kereshetők. A felek abban érdekeltek, hogy kapcsolatuk a jövőre nézve is tartósan 
rendeződjenek. A mediátor a felek eredeti, egymást hibáztató történeteinek elmeséltetésére, 
ezek átgondolására, alternatív történettel való helyettesítésére ajánl folyamatot. Így biztosít 
keretet a feleknek konfliktusuk és egymáshoz való viszonyuk átértelmezéséhez. A felek 
szemtől szembeni találkozása alapvetően fontos feltétel, így a különtárgyalást 
kifejezetten extrémitásnak tartják. A megbeszélés során az egymással kapcsolatos 
sztorijukról beszélnek és arról, hogy a konfliktus rájuk és az egymással kapcsolatos 
viszonyukra hogyan hatott. A cél a felek eredetileg egymást hibáztató képének 
megváltoztatása, egymással szembeni nyitottság növelése, attitűdváltozás. Ugyanakkor 
viszonylag szűk spektrumban alkalmazható, a felek esetleg terápiás helyzetként élik meg 
és ez ellenállást vált ki. 

- transzformatív mediáció 

A transzformatív mediáció a legfiatalabb mediációs típus, jellegzetessége az érdek és 
szükséglet fogalmának szétválasztása. A felek a kommunikáció helyreállításában, a 
köztük lévő viszony javításában és az esetleges későbbi konfliktusok megelőzésében is 
érdekeltek. A mediátor a felek közötti negatív konfliktusdinamika átalakítására törekszik 
Három alapvető dinamikai fogalommal dolgozik: az elismeréssel (egymás szükségleteit), 
a képessé tevéssel (érzelmeik kifejezése) és a megértéssel (egymás motivációit). A felek 
együttes tárgyaláson vesznek részt, külön tárgyalásra minimális mértékben kerülhet sor. 
A szemlélet azt állítja, hogy az érdekek megvalósulásának érzelmi gátjai vannak, a 
probléma megoldása a szükségletek oldaláról közelítve képzelhető el. Mindig arra 
bátorítja a feleket, hogy fejezzék ki érzelmeiket. A legfontosabb cél a felek közötti 
kommunikáció konstruktív helyreállítása, a felek közötti viszony javítása. Ebből is adódik, 
hogy a folyamat nem eléggé fókuszált, így sokáig (indokolatlanul) elhúzódhat. Kevéssé 
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alkalmas üzleti konfliktusok kezelésére. 

 

2.3.2. Családügyi és kapcsolatügyeleti mediáció 

 

A konfliktusok körében a társas környezeten belüli konfliktusok közül a családi 
kapcsolaton alapulók épp e viszonyrendszer számos sajátossága miatt különösen 
érzékeny területnek minősülnek. Ezért a családügyi – illetve a kapcsolatügyi - mediációt 
külön típusként szükséges bemutatni9.  

- családügyi mediáció  

a családügyi mediáció nem szólhat a kapcsolat visszaállításáról, a másik fél 
megváltoztatásáról, csak a konkrét problémák körüli ellentétes álláspontok 
megváltoztatásáról. 

A feleket sok szál kötheti a közös jövőhöz: közös gyerek, lakóhely, barátok stb. Ez 
reményt adhat a felek együttműködésére a folyamatban. Ezért a mediátor feladata a vita 
határozott, szigorú kézben tartása, csak az aktuális problémák kerüljenek megbeszélésre, 
biztosítja a felek egyenrangú tárgyalásának feltételeit, segíteni feleket közös érdekeik 
felismerésében, fogalmazzák meg egyéni érdekeiket. Minden esetben van előkészítő 
beszélgetés, ezen tárja fel a mediátor a felek álláspontját és dönti el, hogy egy térben 
ülteti-e le a feleket vagy külön-külön és ingázik közöttük. Ha a mediátor valamelyik fél 
tárgyalási pozícióját gyengébbnek észleli, külön tárgyalást tart. A családügyi mediátor 
kerüli a nyitott kérdéseket, a nem irányított nyitott kérdést kifejezetten tiltja. Nem 
lelkizik, nem kérdez rá érzelmekre, nem értelmez. Nem engedi, hogy a felek múltbeli 
ügyekkel, az igazság, a bűnös keresésével, a másik személyiségjegyeivel foglalkozzanak. 
Az eljárás célja egy nyertes-nyertes megállapodás létrejötte, melynek tartalmát, témáját a 
felek határozzák meg, de a mediátor csak akkor fogadja el, ha mindkét fél nyertesnek 
érezheti magát. Kompromisszum elfogadását a mediátor nem támogatja. 

- kapcsolatügyeleti mediáció 

A kapcsolatügyeleti mediáció további specifikumokat tartalmaz. Így a mediátornak 
gyermekvédelmi szakembernek kell lennie, s pozíciójából adódóan a mediátor nem pártatlan, 
hisz a gyermek érdekeit képvisel. Fontos a folyamatban a szülői és a házastársi szerep 
szétválasztása. A megállapodást a mediátor aláírja és felel azért, hogy az 
gyermekvédelmi szempontból helyes legyen. 

 

3. A coaching, mint változást, fejlődést segítő módszer 

 

3.1. A coaching története 

 

Az 1980-as évek elején került át a sportpszichológiából az üzleti életbe egy coachingnak 
(„edzés”) nevezett módszer, melyet a munkatársak szakmai, személyiségi és motivációs 

                                                 
9 A sajátosságok bemutatása Kardos Ferenc munkáján alapul. Kardos F.: Gyermekközpontú közvetítés - 

Kapcsolatügyeleti mediáció. Kapcsolat 2000 Pszichológiai Betéti Társaság, Budapest, 2011. 
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fejlesztésére használtak. Maga a módszer Tim Gallwey teniszedzőtől származik, aki 
bevezette a fizikai edzés mellett a „belső edzést”. Ez azt jelentette, hogy a sportolónak 
nem csak a külső ellenféllel, de saját belső világával is foglalkoznia kell, azaz fejben és 
lélekben is a lehető legjobb teljesítményre kell programoznia magát. „Inner Game of 
Tenis” című, 1975-ben megjelent könyvében és előadásaiban ismertetett módszerei sikert 
arattak az amerikai gazdasági életben is, a munkahelyi vezetők kezdetben munkatársaik, 
később saját fejlesztésükre is igénybe vették. 

Európában - főként Németországban - a nyolcvanas évek közepétől terjedt el a 
top-menedzserek körében pszichológusi/pszichoterápiás képzettségű tanácsadók 
alkalmazása, személyes hatékonyságuk fejlesztésére. A 90-es évektől egyre 
differenciáltabb módon és területeken kezdték használni az élet számtalan területén, a 
privát és szociális szférában is. Magyarországon a rendszerváltást követően, a 
multinacionális szervezetek gyakorlatában találkozhatunk először ezzel a technikával; 
általánosabban ismertté 2005–2010 között vált.  

 

3.2. A coaching terminológiai aspektusai 

 

3.2.1. A coaching fogalma 

 

A coaching történetével foglalkozók szívesen utalnak szellemi elődként Szókratészre, aki 
„előszeretettel nevezte magát a gondolatok bábájának”. Szókratész az emberekkel 
folytatott beszélgetéseiben, pusztán kérdései segítségével is felszínre tudta hozni az 
addig fel nem ismert, rejtett gondolatokat, és azok közös értelmezését. 

Mint nagyon rövid múltra visszatekintő, kommunikációt használó segítő 
foglalkozásnak sokféle megközelítése, értelmezése és alkalmazási formája van, melyek 
közül néhány külön is kiemelendő. 

- A „Rövid és tartós COACHING. Megoldásközpontú beszélgetések” című könyv 
szerzői a coachingot képkeretező kézműves mesterséghez hasonlítják: „A coaching beszél-
getés során a coach egy (gondolati) keretet teremt az ügyfelének, melyben aztán az ügyfél felra-
gyogtatja céljait, megoldásait és az ezekhez vezető első lépéseket.”10 A coach azonban, hasonló-
an a mediátorhoz, csak a kereteket adja, segít konkretizálni a célokat, tudatosítani az erőfor-
rásokat, de a tartalmat nem ő alakítja, az egyedül az ügyfél dolga.  

- A Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) szerint a professzionális coaching olyan 
szakmai kapcsolat, amely abban segíti az ügyfelet, hogy kiemelkedő eredményeket érjen 
el akár a magán életben, akár a munkájában, vagy a szervezetben, ahol dolgozik. A 
coaching folyamat során az ügyfél elmélyíti tudását, növeli teljesítményét és mindezek ered-
ményeként javul az életminősége. 

- Babak Kaweh coach, pszichoterapeuta „COACHING Kézikönyv - Coachoknak és 
oktatóknak” könyvében röviden úgy fogalmaz, hogy „(A) coaching – dióhéjban – valamely 
alkalomhoz igazodó tanulás. Az ügyfél szempontjából az alkalom a saját helyzete, a problémája, 
amelyen a coach támogatásával dolgozni szeretne.”11 

                                                 
10 Peter Szabó, Daniel Meier, Hankovszky Katalin: Rövid és tartós COACHING, Megoldásközpontú 

beszélgetések, Ad Librum Kiadó, Budapest, 2010, 12. o. 
11 Babak Kaweh: COACHING Kézikönyv - Coachoknak és oktatóknak. Bioenergetic Kft, Budapest, 2015. 14. o. 
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- Wiesner Edit mestercoach, oktató szerint „a coaching abban segít a kliensnek, hogy: 
tisztázza a nehéz kérdéseket, fejlessze az intuícióját, nehéz élethelyzeteit, problémáit megoldja. A 
coaching módszer sokrétű alkalmazhatóságával, egyedi szemléletmódjával, megoldás orientáltsá-
gával az üzleti szféra minden szereplőjének képes segíteni a teljesítmény, a hatékonyság és az elé-
gedettség növelésében, illetve a munkahelyi körülmények és az üzleti eredmények javításában. 
Emellett az egyénre koncentrálva támogatja a benne rejlő képességek kibontakoztatását, az én-
tudatosság fokozását, valamint a személyes célok megfogalmazását és elérését.”12 

 

3.2.2. A coach 

 

„A coach a változás ügynöke”13 - írja John Leary-Joyce, a Gestalt szemléletű coaching 
egyik megalapozója, hozzátéve azt a figyelmeztetést, hogy a coach legyen óvatos és 
kezelje ezt a kreatív közömbösség hozzáállásával. A coach humánszolgáltatást nyújtó, a 
kommunikációs eszközök és coaching technikák alkalmazásában jártas szakember, aki a 
változást, fejlesztést igénylő szervezetek, egyének számára segítséget nyújt. 

A coach saját személyiségével és specializált háttértudásával vesz részt a coaching 
folyamatban. Fontos, hogy a coach rendelkezzen olyan ismeretekkel és készségekkel, 
melyek segítik mások érzelmeinek felismerését, másokra való ráhangolódást és 
konfliktus feloldási készségüket. Az eredményes coaching folyamat a coachtól, csakúgy, 
mint a mediátortól megkívánja az egészséges önismeretet és annak folyamatos 
fejlesztését. 

 

3.2.3. A coaching célja 

 

A coaching egy külső személy bevonásával lehetőséget teremt arra, hogy az egyén 
tudatosabban elemezze gondolkodását, cselekedeteit, érzését, motivációját és megértése 
által változtasson szokásán. A folyamat során erősödjön meg önbizalma és alakuljon ki 
pozitív énképe és ez is segítse a változás tartós fennmaradásában.  

Wiesner Edit szerint „a legeredményesebb coaching szerződések kimondott célkitűzése 
nem a közös megoldásokra vonatkozik. Sokkal inkább az ügyfél számára teret biztosít, hogy 
rálásson és megértse saját működését egy helyzetben, végig gondolhassa, hogyan tudna 
változtatni, alternatívákat dolgozzon ki, dönthessen a kipróbálásukról és vállalja a felelősséget 
azért, hogy adott esetben az eredményekért meg kell szenvednie.”14 

 

 

 

 

                                                 
12 https://www.elni-tudni.hu/coach-vezeto-cikkek/uj-szemlelet-a-fejleszto-tanacsadasban-a-coaching (letöltve: 

2018.03.25.) 
13 J. Leary-Joyce: Gestalt-coaching a gyakorlatban. A termékeny üresség felfedezése. HVG Kiadó Zrt., Budapest, 

2017. 157. o. 
14 Wiesner E.: Coaching. Jegyzet. https://www.slideshare.net/LemmaCoaching/wiesner-edit-kpzsi-jegyzet-

kivonat-lemma-coaching (letöltve: 2018.03.16.) 

https://www.elni-tudni.hu/coach-vezeto-cikkek/uj-szemlelet-a-fejleszto-tanacsadasban-a-coaching
https://www.slideshare.net/LemmaCoaching/wiesner-edit-kpzsi-jegyzet-kivonat-lemma-coaching
https://www.slideshare.net/LemmaCoaching/wiesner-edit-kpzsi-jegyzet-kivonat-lemma-coaching
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3.3. Coaching típusok, irányzatok 

 

Ahogyan a mediáció, mint konfliktuskezelő technikának, úgy a coachingnak is számos 
típusa jelent meg a gyakorlatban. Ezek számos eltérő sajátosságot is hordoznak 
magukban, s  sokféle szempont szerint csoportosíthatóak. 

 

3.3.1. Coaching megközelítési módok a résztvevők alapján 

A coaching típusok csoportosítása történhet a résztvevők száma szerint:  
- egy személy számára: egyéni coaching folyamat;  
- több személy számára: csoport-coaching vagy team-coaching.  

 

3.3.2. Coaching megközelítési módok a téma alapján 

A téma alapján is megkülönböztethetünk coaching-típusokat:  
- life (magánéleti) coaching  
- business (üzleti) coaching (ezen belül lehet felsővezetői (executive), középvezetői 

vagy munkatársi coaching)  

 

3.3.2. Coaching megközelítési módok az alkalmazott módszerek és elérni kívánt célok 
alapján 

A coachig munkában alkalmazott módszerek és elérni kívánt célok döntően a különböző 
pszichológiai irányzatokra alapozódnak15. Többek között megkülönböztethetünk: 

- akcióközpontú coaching 

Az akcióközpontú coaching valójában pszichodráma-szemlélet, rálátás más 
perspektívából. Szellemi, szemléleti hátterének kialakulása J. L. Moreno orvos-pszichiáter 
nevéhez kötődik. A coach a kliens belső és külső világa között interakciókat vált ki. A belső 
világ, a belső akadályozó érzelmek, attitűdök, mint akadályok átalakításán keresztül a 
kliens gondolkodásának, érzéseinek és cselekedeteinek megváltoztatása. Speciális 
technikája: két szék technika: a belsővita, belső párbeszéd két különböző nézőpontból 
való kihangosítása. 

- értékalapú coaching 

Az értékalapú coaching (AI) a belső legjobb keresése. Szellemi, szemléleti háttere: pozitív 
pszichológia. A múltban elért értékek és az új lehetőségek feltárása. Nem problémamegoldó, 
hanem felfedező, inspiráló folyamat. Nem elemzi a problémákat, a klienst erősíti pozitív 
énképében. Folyamat modellje: felfedezés – álom – terv – megvalósítás. 

- gestalt-szemléletű coaching 

A gestalt-alapú coaching jelenlét, megtapasztalás, felismerés elősegítése. Szellemi, 
szemléleti háttere: Gestalt pszichológia, humanisztikus egzisztencialista irányzat. A 
coach feladata abban segíteni ügyfelét, hogy lássa meg saját szerepét a vele történtekben, 
vállalja fel magát, legyen felelős életéért. Ismerje, tisztelje határait és tegyen kísérleteket 

                                                 
15 A módszerek Kelló É. (szerk.): Coaching alapok és irányzatok, Akadémia Kiadó, Budapest, 2014. című könyv 

alapján kerültek kiemelésre. 
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tágításukra. A termékeny üresség lehetőség a tudattalan tanulására. Fontos eszköze: a 
kipróbálás (kísérlet) és annak feldolgozása. 

- megoldásközpontú coaching 

A megoldásközpontú (brief) coaching egy hasznos új viselkedés, nyelvi interakcióban 
megszülető társas konstrukciós folyamat, közös megoldás építése. Szellemi, szemléleti 
háttere: Wittgenstein nyelvfilozófiája, modern kommunikáció elmélet. A brief coach az 
ülés folyamán végig a remélt végkifejlet, a már megtett, illetve a megteendő lépések után 
érdeklődik. Kísérletet sem tesz az ügyfél belső világának feltárására. Változás a 
látásmódban és viselkedésben. Speciális eszközei: sémakérdéseket tartalmazó kártyák, 
csodakérdés (mi az első jele, hogy megtörtént a csoda). 

- az NLP-alapú coaching 

A NeuroLingvisztikus Programozás-alapú coaching megtalálja és erősíti a meglévő 
erőforrásokat. Az NLP alapú coaching szellemi bázisát, szemléleti hátterét R. Bandler és 
J. Grinder kutatása alapozta meg, akik három kimagaslóan sikeres pszichoterapeuta 
kiválóság (Fritz Perls, Virginia Satir, és Milton H. Erickson) eredményességének okait 
vizsgálták meg. Az embereket nem a valóság, hanem világképük korlátai akadályozzák 
vágyaik elérésében. Éppen ezért a cél a korlátozó hiedelmeik feloldása. Egyik speciális 
eszköze az életfonalas gyakorlat, azaz a múltból erőforrást gyűjteni, elhozni jelenbe, 
tovább küldeni a jövőbe. 

- rendszerszemléletű coaching 

A rendszerszemléletű coaching a rendszerek tudását, erejét felfedezni, mozgósítani. 
Szellemi, szemléleti háttere: az 1950-es években önálló területként megjelenő 
családterápia, Amerikában a Palo Alto-i, Európában Milánói csoport munkássága, és 
három tudományos áramlat: kibernetika, konstruktivizmus, cirkularitás. A klienst az őt 
legjobban befolyásoló személyekkel együtt kell figyelembe venni. Cél a képesség fejlesztése, 
tanács nélküli tanácsadással a kliens saját megoldásainak megtalálása. A coaching 
folyamat egymásra épülő elemekből áll. Egyik speciális eszköze a Timeline (idővonal) 
fontos események, összefüggések felismeréséből cselekvési alternatíva kidolgozása. 

- a TA-alapú coaching 

A TranzakcióAnalízis-alapú coaching minden ember képes újra döntést hozni életéről. 
Szellemi, szemléleti háttere: Dr. Eric Berne énállapotokra és tranzakciókra vonatkozó 
elmélete, Emberi Játszmák és Sorskönyv című művei. Célja a személyiség fejlesztése az 
autonóm teljesítményfokozás érdekében. Főbb fogalmai a tudatosság (itt és most, 
ítélkezés nélkül hallani, látni, érezni), a spontaneitás (választani tudás, közvetlen és 
szabad reagálás másokra), és az intimitás (jó kapcsolatok fenntartása). Speciális eszközei 
az ötszékes technika, amellyel a kliens tudatosíthatja belső párbeszédjét, én-állapotaiban 
való elakadását. 

 

3.3.3. Coaching megközelítési módok a folyamat célja és a coach szerepe alapján 

 

Izgalmas felosztás a John Leary-Joyce által bemutatott, a coaching-tartomány alapján 
történt csoportosítás. E szerint beszélhetünk készségfejlesztő és teljesítmény-alapú 
coachingról, fejlesztési alapú coachingról, illetve transzformációs - vagy egzisztenciális – 
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coachingról. 

- készségfejlesztő és teljesítmény-alapú coaching 

A készségfejlesztő és teljesítmény-alapú coaching fókusza a feladatellátás fejlesztése. 
Megoldásorientált, a személy gondolkodása magatartásbeli megváltozása segíti elő a 
jövőbeni célok elérését. Ez a típus hozzásegíti az ügyfelet, hogy megértse saját 
viszonyulását a feladatokhoz, megtanulja, hogyan kérheti környezete támogatását. 
Jellemző a célorientáltság, cselekvési tervek kidolgozása. Hasznos lehet, ha a coach az adott 
szakmai kérdés szakértője, de legalábbis jártas a témában. 

- fejlesztési-alapú coaching 

A fejlesztési-alapú coaching középpontjában az egyén személyisége, előrehaladását 
támogató vagy hátráltató hiedelmei állnak. Nagyobb hangsúlyt fektetnek az önismeretre és 
az önelfogadásra. Ebben a típusban az ügyfél saját életéről szóló tapasztalatai kerülnek 
fókuszba. A kapcsolatok minőségének javításán nagy hangsúly van. Változás a 
viselkedésben és értékrend területén következhet be. 

- transzformációs - vagy egzisztenciális - coaching 

A transzformációs vagy egzisztenciális coaching folyamatában az egyéni létezés alapvető 
természetére, az egyén lényegi hiedelmeire, esetleg spirituális törekvéseire helyeződik a 
hangsúly. Ebben a típusban a tanulás mélyebb szinten zajlik, olyan kérdések merülnek 
fel, hogy „miért vagyok itt?”, mi a létezésem értelme? Spontán felmerülő témákra 
fókuszál. Fontos jellemzője, hogy az integrált személyiséggé válás irányába mozdít el. 

A készségfejlesztő és teljesítmény-alapú coaching a felnőttoktatásra, a sport 
coaching a kompetencia-alapú értékelő központok tapasztalataira és hagyományára épül, 
a személyiségfejlesztő és transzformációs - vagy egzisztenciális - coaching pedig a 
humanisztikus pszichológiára. 

 

4. Zárógondolatok 

 

Noha mind a mediáció, mind a coaching önálló technika, a mediátor illetve a coach 
munkájában számos közös jellemző lelhető fel, hiszen mindketten emberekkel – 
méghozzá belső és/vagy külső konfliktusokkal küzdő, problémás helyzetben lévő, 
egyedül azt fel-/megoldani nem tudó személyekkel – dolgoznak együtt. 

A jó mediátor – csakúgy, mint a jó coach - a konfliktust pozitív szemlélettel kell, 
hogy megközelítse. Nem a konfliktus megszüntetése az elsődleges célja, hanem az azzal 
való foglalkozás, hogy a felek - kapcsolatukban vagy személyiségükben - jó változást 
generáljanak. 

 

Közös pont az is, hogy mind a mediátoroknak, mind a coachoknak alapos 
ismeretekkel kell rendelkezniük a konfliktusok kiváltó okairól, eszkalációs szakaszairól, 
hogy megfelelő kommunikációs eszközt tudjanak munkájukhoz választani.


