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A MEDIÁCIÓ JOGI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON 

DR. SZECSKÓ JÓZSEF 

 
 
Bevezető gondolatok 

 

Általában véve elmondható, hogy az érdekütközések gyors és „békés” kiegyenlítését 
célozzák az „alternatív vitarendezési eljárások” (alternative dispute resolution, ADR) 
amelyek fő célja a peres eljárások elkerülése (a bíróságok leterheltségének 
csökkentése) és a gyors, alacsony költséggel járó vitafeloldás. Az alternatív 
vitarendezési eljárások ugyanakkor a „joghoz jutás esélye” (access to justice) 
szempontjából olyan intézmények, eljárások, amelyek elősegítik a joghoz való 
hozzáférést. 

A jogviták peren kívüli rendezésére két módszer kínálkozik; a nyugat-európai 
országokban és az Egyesült Államokban mindkettő alkalmazására találunk példát. 
Az egyik az arbitrációs eljárás, amelynek során választottbíróságként működő 
testület bírálja el az ügyet (Magyarországon a választottbírósági eljárást a 
választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény szabályozza). A jogviták peren 
kívüli rendezésére másik lehetséges megoldás a mediációs típusú eljárás. Ezzel a 
jelenséggel az alternatív vitarendezésnek teret engedő több európai, valamint 
tengerentúli államban találkozhatunk.1 

A mediáció fogalmának definiálására mindezidáig nem született egy általános 
érvényű, valamennyi jogrendszerre és jogágra egyaránt kiterjedő, országhatártól 
független fogalom. 

Amennyiben mégis kísérletet teszünk egy átfogó definíció meghatározására, 
akkor abból indulhatunk ki, hogy a mediáció egy speciális konfliktuskezelési 
módszer, amelynek lényege, hogy a két fél vitájában a felek közös beleegyezése 
mellett egy semleges, pártatlan harmadik fél (mediátor) jár közben. A mediáció egy 
társadalmi konfliktushelyzetre, vélt vagy valós sérelmek alapján keletkezett egyet 
nem értésre próbál megoldást nyújtani. Amennyiben jogi konfliktushelyzetben 
értelmezzük a mediációt, ott annyiban jelent többet, hogy a konfliktus keletkezésének 
pillanatában annak van jogi relevanciája. A mediátor a problémamegoldó folyamat 
keretében segíti tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, 
amely mind a két fél számára kielégítő. A szó – mediare – eredeti jelentése: középen 
állni, egyeztetni, közbenjárni, közvetíteni, békéltetni. A mediátor nem döntőbíró, 
sokkal inkább vitavezetőként lép fel, hiszen a mediáció során a hangsúly a felek 
közötti egyezkedésen van. 

                                                 
 igazságügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium) 

Jelen tanulmány 2016. október 5. napján került leadásra. 
1 Suri Noémi: Új alternatíva? Bírósági mediáció beilleszthetősége a magyar polgári eljárásjog rendszerébe. 

Magyar Jog 2013/5, 298. o. 
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Magyarországon a mediáció fogalma köré csoportosuló intézmények között a 
közvetítést, egyeztetést, békítést tartjuk számon. 

Békítéssel találkozhatunk például a házassági jogviták esetén, ahol a békítés 
célja az eljárás bontás nélküli befejezése vagy a fogyasztói jogviták során, ahol a 
skandináv mintára kialakított békéltető testületek működnek közre a fogyasztói 
jogok gyors, hatékony és egy, a bírósági eljárásnál egyszerűbb formában történő 
érvényesítésében.2 

Az egyeztetés és a közvetítés között jóval vékonyabb határvonal húzódik. A 
közvetítés a kölcsönös engedmények kialakításának eljárása, mely nem feltétlenül 
jelent jogilag kötött eljárási rendet. A közvetítő módszeres kommunikációs stratégia 
felhasználásával a szemben álló feleket olyan helyzetbe hozza, hogy az általuk 
meghatározott célt és az ennek elérését lehetővé tévő utat megtalálják.3 

Ami a jogszabályi környezetet illeti, csak röviden utalok az ezt a területet 
érintő uniós joganyagra, az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK (2008. május 
21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól 
szóló irányelvére, valamint a Közvetítők európai magatartási kódexére, továbbá, az 
Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a családi mediációról szóló R (98) 1 számú 
ajánlására. Ezekre is tekintettel kellett és kell lenni a magyar jogi szabályozás 
kialakítása során. 

 

A közvetítés jogszabályi környezete 

 

Magyarországon 2003. március 17-én lépett hatályba a közvetítői tevékenységről 
szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kztv.), mely a polgári és kereskedelmi 
jogviták terén igénybe vehető mediációs eljárás keretszabályozását teremtette meg. 
Kiemelkedő jelentőségű, hogy a törvényt az Országgyűlés ülésén részt vevő 
képviselők lényegében egyhangúan támogatták, amit a szavazatok megoszlása is 
alátámaszt (313 igen szavazat, 1 tartózkodás, ellenszavazat nélkül). A törvény 
fejezetei részben a közvetítői működéshez kapcsolódó igazgatási jellegű, részben 
pedig a közvetítői eljárásra vonatkozó diszpozitív rendelkezéseket tartalmazzák. A 
törvény a bevezetendő új jogintézmény megnevezésére – figyelembe véve a mediáció 
kifejezés magyar fordítását – a „közvetítés” kifejezést alkalmazza. E jogszabály 
szabályozza a polgári pert megelőző, illetve helyettesítő közvetítői szolgáltatások 
körét. Eredetileg nyitva hagyta a bírósági mediáció magyar jogrendszerbe 
illeszthetőségének kérdéskörét. A törvény 2012. július 24-én hatályba lépett 
módosítással kiegészült a „Bírósági közvetítés” jogintézményével, majd 2014. 
március 15-én a „Kötelező közvetítői eljárás” szabályaival. 

E jogintézményt – az egyes jogterületek különbözőségére tekintettel – nem 
csupán e törvény szabályozza. A munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény (régi Mt.) a munkaügyi érdekviták (194-198. §) és a munkaügyi jogviták (199-
202. §) szabályozásával jelentős változást hozott. A jogviták rendezésénél életre hívta 

                                                 
2 Suri: i. m. 298. o. 
3 Suri: uo. 
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a bírósági eljárást megelőző alternatív fórumot, a kötelező egyeztetés 
jogintézményének létrehozásával. A jelenleg hatályos, a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény változatlanul szabályozza a békéltetés lehetőségét a jogvita 
feloldása érdekében, a kollektív szerződés vagy a felek megállapodása alapján. 

Az egészségügy területén a közvetítés lehetőségét az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény teremtette meg, miszerint a beteg és az egészségügyi 
szolgáltató között felmerülő jogviták peren kívüli megoldására a felek együttesen 
kezdeményezhetik a jogvita közvetítői eljárás keretében történő rendezését. Az 
egészségügyi közvetítői eljárást részletesen az egészségügyi közvetítői eljárásról 
szóló 2000. évi CXVI. törvény szabályozza.  

Az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: az 
új Ptk.) 4:22. §-a szerint a házastársak a házassági bontóper megindítása előtt vagy a 
bontóper alatt – saját elhatározásukból vagy a bíróság kezdeményezésére – 
kapcsolatuk, illetve a házasság felbontásával összefüggő vitás kérdések 
megegyezésen alapuló rendezése érdekében közvetítői eljárást vehetnek igénybe. A 
közvetítői eljárás eredményeként létrejött megállapodásukat perbeli egyezségbe 
foglalhatják. Az új Ptk. indokolása szerint a gyermek érdekével, további 
kiegyensúlyozott fejlődésével is összefügg, de a válni akaró házastársaknak is segít a 
kulturált válásban és a vitás kérdések megegyezéses rendezésében a mediációs 
eljárás, amelyet az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának előzőekben említett 
ajánlása is bevezetésre javasol a tagállamoknak. Az új Ptk. csak utal a konfliktus 
rendezésének erre az új, alternatív lehetőségére, valamint arra, hogy kinek a 
kezdeményezésére kerülhet sor és mi a joghatása a mediációs eljárás eredményeként 
létrejött megállapodásnak. Rögzíti, hogy a házastársak mind megromlott kapcsolatuk 
helyrehozatala (a „békítés”), mind a házasság felbontásával összefüggő vitás 
kérdések rendezése érdekében már a házassági bontóper megindítása előtt igénybe 
vehetik a közvetítést, de arra közös elhatározásukból vagy a bíróság 
kezdeményezésére a bontóper alatt is sor kerülhet. A közvetítői eljárás 
eredményeként létrejött megállapodás perbeli egyezségbe foglalható és ennek 
megfelelően – bírósági jóváhagyás esetén – az egyező akaratnyilvánításon alapuló 
bontás alapjául szolgál. 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 
hatályos szabályai is lehetővé teszik, hogy közvetítés segítségével rendezzék 
vitájukat a felek, az így létrejött egyezség pedig illetékkedvezményekkel jár. Ennek 
elősegítésére szolgál például az egyezségi kísérletre idézés intézménye, amelyről 
még az új polgári perrendtartás kapcsán szólni fogok. 

 

A Kztv. által szabályozott jogintézmények 

 

A Kztv. alapján a közvetítés olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, 
vitarendező eljárás, melynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése 
alapján – a vitában nem érintett, harmadik személy [közvetítő] bevonása mellett – a 
felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás 
létrehozása. Az igazságügyi miniszter feladata, hogy vezesse a közvetítői 
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névjegyzéket a törvény által előírt feltételeknek megfelelő, közvetítői tevékenységet 
végző személyekről. A közvetítő feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, 
lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró 
megállapodás létrehozásában. 

A törvény rögzíti a névjegyzékbe való felvétel garanciális követelményeit 
mind természetes személyek, mind jogi személyek esetében. Ezek között szerepel a 
közvetítői szakmai képzés elvégzése is. A közvetítői tevékenység megfelelő szakmai 
színvonalának biztosítása érdekében a természetes személyt továbbképzésben 
történő részvételi kötelezettség terheli. E kötelezettség alól a miniszter rendeletben 
mentességet állapíthat meg arra az esetre, ha a közvetítő meghatározott 
jogviszonyban rendszeresen végez közvetítői tevékenységet, vagy a közvetítői 
szakmai képzésekben meghatározott óraszámban oktatóként vesz részt. A 
továbbképzés ötéves időtartamú, egymást folyamatosan követő továbbképzési 
időszakokban történik. Az első továbbképzési időszak kezdete a továbbképzésre 
kötelezett névjegyzékbe vételének a napja. A továbbképzésre kötelezettnek a 
miniszter rendeletében meghatározott, a továbbképzési kötelezettség teljesítéseként 
elismert képzések valamelyikén kell részt vennie, és annak elvégezését a miniszter 
részére igazolnia. A közvetítői működés ellenőrzése is a miniszter feladata vizsgálat 
végzése útján. 

A közvetítői eljárás a közvetítő felkérésével indul. A felek közös megegyezés 
alapján az általuk választott természetes személy vagy jogi személy közvetítőként 
történő felkérését írásban, telefax útján vagy elektronikus levélben 
kezdeményezhetik. Ha csak az egyik fél kezdeményezi az eljárás lefolytatását, a 
közvetítő közreműködhet abban, hogy a többi fél a kezdeményezéshez csatlakozzon; 
e közreműködésért ellenérték nem állapítható meg. A felek – ha annak igénye 
felmerül – egyidejűleg több természetes személy vagy jogi személy felkérését is 
kezdeményezhetik. A jogi személy a felkérésről értesíti az ügyben közvetítőként 
eljáró alkalmazottját. 

Ha a felek által felkért természetes személy, továbbá a jogi személy nevében 
eljáró alkalmazott a felkérést elfogadja, a közvetítői eljárás lefolytatására, mint 
közvetítő, ő jogosult. 

A közvetítő a felkérést a Kztv-ben szabályozott összeférhetetlenség esetén 
köteles visszautasítani, egyéb akadályoztatás esetén pedig visszautasíthatja. 
(Összeférhetetlenség: A közvetítő nem járhat el, ha a) valamelyik felet képviseli vagy 
valamelyik fél támogatója, b) a felek bármelyikének a Ptk. szerinti hozzátartozója, c) 
az őt foglalkoztató jogi személynek valamelyik féllel való viszonyában többségi 
befolyás áll fenn, d) a felek bármelyikével munkaviszonyban, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban, továbbá tagsági viszonyban áll, e) az ügyben 
egyébként érdekelt, elfogult.) 

A közvetítő köteles a feleket tájékoztatni arról a tényről, ha a felek bármelyikét 
a felkérést megelőző öt éven belül képviselte, vagy ha a felek bármelyikével 
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, továbbá tagsági 
viszonyban állt a felkérést megelőző öt éven belül. Ha a felek a tájékoztatás alapján 
másként nem állapodnak meg, az ügyben a közvetítő nem járhat el. 
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A felek ellenkező megállapodása hiányában az a személy, aki közvetítőként, a 
felek képviselőjeként vagy szakértőként részt vett a közvetítői eljárásban, továbbá 
tevékenységét szüneteltető közvetítő, abban a jogvitában, amely a közvetítői eljárás 
tárgya volt, vagy az annak alapjául szolgáló vagy az azzal összefüggő szerződésből, 
egyéb jogviszonyból keletkezett, nem járhat el a) választottbíróként, b) valamelyik fél 
képviselőjeként, vagy c) szakértőként. 

A közvetítőt – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség 
terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a közvetítői tevékenységével 
összefüggésben szerzett tudomást. A közvetítő titoktartási kötelezettsége a közvetítői 
tevékenység megszűnése után is fennáll. 

A közvetítő tevékenységéért díj jár és igényt tarthat a felmerült és igazolt 
költségei megtérítésére, továbbá a díj és költségek előlegezésére is. Az egyes 
ügyekben felszámítandó díj összegében a közvetítő és a felek szabadon állapodnak 
meg. 

Ha a közvetítő elfogadta a felkérést, a korábban említettek szerinti felekhez 
intézett elfogadó nyilatkozatában meghívja a feleket az első közvetítői megbeszélésre 
és tájékoztatja őket a képviselet lehetőségéről. A feleket meghatalmazás alapján 
nagykorú, cselekvőképes személy vagy jogi képviselő képviselheti. A feleknek, jogi 
személy fél esetében pedig a képviseletére feljogosított személynek az első közvetítői 
megbeszélésen és a megállapodás megkötésekor és aláírásakor személyesen, 
együttesen meg kell jelenniük. 

Ha a felek bármelyike az első közvetítői megbeszélésen személyesen nem 
jelenik meg, a közvetítő a közvetítői eljárást nem indítja meg. A közvetítői eljárás 
megindítása, lefolytatása és befejezése során a személyes megjelenés követelményét 
nem kell teljesíteni, ha a közvetítői eljárást videokonferencia alkalmazásával 
folytatják le. 

A közvetítő az első közvetítői megbeszélésen tájékoztatja a feleket 

a) a közvetítés alapelveiről, a közvetítői megbeszélés főbb szakaszairól, 

b) a hatékony megegyezési lehetőségek feltárásához vezető folyamatról, 

c) az eljárás költségeiről, 

d) a személyét és az eljárásba szükség szerint bevont szakértőt terhelő titoktartási 
kötelezettségről, 

e) arról a lehetőségről, hogy a felek a személyüket terhelő titoktartási kötelezettségről 
külön megállapodhatnak, 

f) arról a tényről, hogy mint közvetítő az ügyben – ha azt az ügy jellege megkívánja – 
csak az ügyhöz kapcsolódó joganyagot, szakmai tényeket ismertetheti. 

Ha az első közvetítői megbeszélésen a felek változatlanul kérik a közvetítői 
eljárás lefolytatását, ezt a tényt a mindkét fél és a közvetítő aláírását tartalmazó írásos 
nyilatkozatban rögzítik. 

A nyilatkozat aláírásával a közvetítői eljárás megindul. A közvetítői eljárás 
megindítása az elévülést megszakítja. A közvetítői eljárás megállapodással történő 
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eredményes befejezése után az elévülésre a Ptk.-nak az elévülés megszakítására, a 
közvetítői eljárás eredménytelensége esetén a Ptk.-nak az elévülés nyugvására 
vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak irányadóak. 

A közvetítői eljárásban a közvetítő a feleket részletesen meghallgatja, 
biztosítva, hogy a felek egyenlő elbánásban részesüljenek. Ennek során a felek 
kifejthetik érdekeik alapján kialakított álláspontjukat és a rendelkezésükre álló 
iratokat is bemutathatják. Az első közvetítői megbeszélést követő egyes 
megbeszéléseken a feleknek – ha másként nem állapodnak meg – személyesen is 
jelen kell lenniük. A felek megállapodásától függően a közvetítő a közvetítői eljárást 
a felek együttes jelenlétében vagy külön-külön tartott megbeszélések formájában 
egyaránt lefolytathatja. A közvetítő az egyik féltől kapott tájékoztatást közölheti a 
másik féllel annak érdekében, hogy a másik fél ennek figyelembevételével 
álláspontját kialakíthassa, előadhassa, kivéve, ha a tájékoztatást adó fél nyilatkozata 
szerint a tájékoztatás nem hozható a másik fél tudomására. 

A közvetítő a felek egyetértésével szakértőt vehet igénybe. Szakértőként bárki 
eljárhat, aki valamely kérdésben kellő szakértelemmel rendelkezik, és akinek a 
személyében a felek megegyeznek. A szakértőre a közvetítő összeférhetetlenségére és 
a titoktartási kötelezettségére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. A 
felek megállapodásától függően a szakértő a közvetítői megbeszélésen személyesen 
is részt vehet. A szakértő tevékenységéért szakértői díj és költségtérítés jár. 

A közvetítő a felek kérésére a közvetítői eljárásban a vitás ügy körülményeiről 
tudomással bíró más személyeket is meghallgathat. 

A közvetítői eljárás befejeződik 

a) a megállapodás aláírásának napjával, 

b) azon a napon, amelyen az egyik fél közli a másik féllel és a közvetítővel, hogy a 
közvetítői eljárást befejezettnek tekinti, 

c) azon a napon, amelyen a felek egybehangzóan kijelentik a közvetítő előtt, hogy 
kérik a közvetítői eljárás befejezését, vagy 

d) a felek eltérő megállapodása hiányában a nyilatkozat aláírásának napjától 
számított négy hónap elteltével. 

A közvetítő a felek együttes jelenlétében megkötött megállapodást a közvetítői 
eljárás lefolytatására választott nyelven írásba foglalja és a megállapodást tartalmazó 
okiratot a feleknek átadja. A megállapodást a közvetítő és az együttesen, 
személyesen jelen lévő felek aláírásukkal látják el. A megállapodás írásba 
foglalásának elmaradása esetén a megállapodás – részben vagy egészben történő – 
teljesítése a kötelező alakiság mellőzése miatti érvénytelenséget nem orvosolja. 

Ha a közvetítői eljárásban jogtanácsos, közjegyző vagy ügyvéd vett részt 
közvetítőként, az eljárás során létrejött, írásba foglalt megállapodás alapján joghatás 
kiváltására alkalmas okiratot nem készíthet és a közvetítő jogtanácsosként vagy 
ügyvédként annak ellenjegyzésére sem jogosult. 

A közvetítői eljárásban létrejött megállapodás nem érinti a feleknek azt a jogát, 
hogy a vitás ügyben igényüket bírósági vagy választottbírósági eljárás keretében 
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érvényesítsék. Azonban, ha törvény másként nem rendelkezik és a felek másként 
nem állapodtak meg, a közvetítői eljárás befejezését követően indult bírósági vagy 
választottbírósági eljárásban a felek nem hivatkozhatnak a) a másik fél által, a vita 
lehetséges megoldásával összefüggésben a közvetítői eljárásban kifejtett álláspontra, 
javaslatra, és b) a másik félnek a közvetítői eljárásban tett elismerő, joglemondó 
nyilatkozatára. A közvetítői eljárás befejezésével egyidejűleg a közvetítő a felekkel 
elszámol. 

A közvetítő (a jogi személy nevében eljáró közvetítő esetében a jogi személy) a 
közvetítői eljárás megindítását igazoló nyilatkozatot, a létrejött megállapodást, vagy 
az eredménytelenül zárult eljárásról (az ok megjelölésével) készített feljegyzést az 
eljárás befejezését követő 10 évig köteles megőrizni. A felek költségére – kérelmük 
alapján – a közvetítő az őrzési idő alatt az iratokról egyszerű másolatot adhat ki. 

 

Bírósági közvetítés jogintézménye 

 

A „Bírósági közvetítés” jogintézménye a bírósági eljárástól elkülönült, de a bírósági 
eljárás befejezését elősegítő konfliktuskezelő módszer, a vitában érdekelt felek 
megegyezése alapján bevont harmadik személy (bírósági közvetítő) 
közreműködésével zajló vitarendező eljárás, melynek során a bírósági közvetítő 
pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint működik közre a felek közötti 
vitát lezáró megállapodás létrehozásában. 

A Bírósági közvetítői tevékenységet az Országos Bírósági Hivatal (a 
továbbiakban: OBH) elnöke által – a közvetítői szakmai képzés elvégzésének 
igazolását követően – kijelölt bírósági titkár, bíró és rendelkezési állományba 
helyezett bíró végezhet, aki a bírósági közvetítéssel kapcsolatos tevékenysége során a 
bírósági közvetítő megjelölést használja (a továbbiakban: bírósági közvetítő). Az 
OBH elnöke kiemelt figyelmet fordít a bírósági közvetítés fejlesztésére, ezért ezzel a 
témával külön munkacsoport foglalkozott („Bírósági Közvetítés Munkacsoportot”), 
amely a jelenlegi információink szerint 2016. szeptember 30-ig működött. Feladata 
volt a bírósági közvetítés megerősítése a bírósági rendszeren belül és a bíróság 
szervezeti működési rendszerébe integrálása feltételeinek kidolgozása, a bírósági 
közvetítés népszerűsítése és minél szélesebb körben való megismertetése.4 

Ha a felek és a bírósági közvetítő abban megállapodik, az eljárás 
lefolytatásában további egy vagy több bírósági közvetítő vagy (nem bírósági) 
közvetítő is részt vehet. A bírósági közvetítésre a bíróság illetékességi területe és a 
polgári perrendtartás szerinti illetékességi szabályok nem irányadóak. 

A bírósági közvetítésre a közvetítés szabályai megfelelő eltéréssel 
alkalmazandók, egyes szabályok pedig nem alkalmazhatók. A peres vagy nemperes 
bírósági eljárás felei a bírósági közvetítés lefolytatása iránti közös kérelmüket a 
bírósági közvetítési feladatokat ellátó bíróságnál terjeszthetik elő. A bíróság a 

                                                 
4 302/2014. (VII. 14.) OBHE határozat a „Bírósági Közvetítés Munkacsoport” működéséről és a Bjt. 29. § (2) 

bekezdése alapján bíró kijelöléséről és 362/2015. (VIII. 5.) OBHE határozat munkacsoport működésének 

meghosszabbításáról. 
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bírósági közvetítőként eljáró bírósági közvetítő nevéről, az első tájékoztató 
megbeszélés időpontjáról és az eljárásban történő képviselet lehetőségéről 8 napon 
belül tájékoztatja a feleket. 

Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat a bírák kizárására vonatkozó 
külön törvényben meghatározott szabályokkal együtt kell alkalmazni. A közvetítői 
eljárás során, mint közvetítő nem járhat el az ugyanazon közvetítői eljárással érintett 
peres vagy nemperes bírósági eljárásban eljáró bíró. Az ugyanazon közvetítői 
eljárással érintett peres vagy nemperes bírósági eljárásban mint bíró nem vehet részt 
a közvetítői eljárást lefolytató személy. 

A bírósági közvetítés során keletkezett iratokat a bíróság őrzi, és gondoskodik 
a másolatok kiadásáról. 

A bírósági közvetítés illetékmentes, a bírósági közvetítőnek nem kell díjat 
fizetni és sikeres megállapodás esetén a felek a perben (90% - 70% - 50%) 
illetékkedvezményben részesíthetők. 

Az új Ptk. 4:172. §-a és 4:177. §-a a bíróság és a gyámhatóság számára lehetővé 
tette a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti perben, illetve a 
gyámhatósági eljárásban a közvetítői eljárásra (mediáció) kötelezést. Ezért 
módosításra kerültek a közvetítésről is rendelkező eljárási jogszabályok annak 
érdekében, hogy valamennyi érintett szerv és személy számára egyértelművé 
váljanak a jogokból és kötelezettségekből eredő egyes cselekmények. A Pp.-n kívül 
elsősorban a Kztv. rendelkezéseinek módosítása, illetve kiegészítése volt szükséges. 
E módosítás azonban nem csak az új Ptk. által említett ügyfélkörre (szülői 
kapcsolattartásból, illetve együttműködésből eredő vitákra) korlátozva tartalmaz 
szabályokat, hanem általános fél fogalmat használ. Ennek következtében a 
későbbiekben más viták tekintetében is lehetővé teheti a vonatkozó jogszabály a 
kötelező közvetítési eljárást úgy, hogy ahhoz az általános eljárásjogi szabályok a 
Kztv.-ben már rendelkezésre állnak. 

A Kztv. 38/C. § (1) bekezdése szerint, ha a törvényben meghatározott 
jogkörében eljáró bíróság vagy hatóság a vitás feleket közvetítői eljárás 
igénybevételére kötelezi, a Kztv. rendelkezéseit a külön fejezetbe foglalt, a kötelező 
közvetítői eljárásra vonatkozó eltérő szabályokkal kell alkalmazni. Kötelező 
közvetítői eljárás esetén a bíróság, illetve a hatóság arra kötelezi a feleket, hogy 
vitájuk – részben vagy egészben – megállapodással történő lezárása céljából legalább 
egy közvetítővel együttműködjenek; ezen együttműködési kötelezettségük keretében 
a felek kötelesek: a) közösen közvetítőhöz fordulni és b) az első közvetítői 
megbeszélésen részt venni. A felek a közvetítő eljárását felkéréssel, kérelemmel vagy 
jogszabályban meghatározott módon a kötelezést tartalmazó határozat közlését 
követő 15 napon belül kötelesek közösen kezdeményezni. 

A kötelező közvetítői eljárás lefolytatására történő felkérést a közvetítő – 
kivéve, ha összeférhetetlenségi ok áll fenn vagy a jogvita tárgya nem tartozik a 
szakterületébe – köteles elfogadni, ha a miniszternek erről szóló alávetési 
nyilatkozatot tesz. Az alávetési nyilatkozatot a közvetítő – legkorábban a 
névjegyzékbe-vételi kérelemmel egyidejűleg – bármikor megteheti. E nyilatkozat 
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visszavonható; a visszavonás nem érinti azt az ügyet, amelyben a nyilatkozat 
megtétele tényének a névjegyzékből való törlése előtt a felkérés már megtörtént. 

A Pp. rendelkezései5 szerint, ha a bíróság kötelező közvetítői eljárás 
igénybevételére kötelezi a feleket, ezzel egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti. A 
bíróság a közvetítői eljárásra kötelező és tárgyalást felfüggesztő határozatában 
felhívja a feleket arra, hogy a bírósági közvetítés lefolytatása iránti közös kérelmüket 
nyolc napon belül terjesszék elő a bíróságon vagy a közvetítői eljárás igénybevételére 
kötelező végzés másolatát csatolják a közvetítőhöz intézendő felkéréshez. A bíróság a 
határozat közlésével egyidejűleg a jogi képviselő nélkül eljáró felet tájékoztatja a 
kötelező közvetítői eljárás kezdeményezésének törvényben meghatározott 
szabályairól. A kötelező közvetítői eljárás megindítása érdekében felfüggesztett 
tárgyalást folytatni kell, ha 

a) bármelyik fél igazolja, hogy a közvetítői eljárás befejeződött, 

b) bármelyik fél igazolja, hogy az első közvetítői megbeszélésen részt vett, de a 
közvetítői eljárás nem indult meg, vagy 

c) a közvetítői eljárás igénybevételére kötelező határozat közlésétől számított két 
hónap telt el anélkül, hogy a felek az a) és b) pontban megjelölt valamely igazolást 
becsatolták volna. 

Ha a közvetítői eljárás igénybevételére kötelező bírósági határozat közlésétől 
számított két hónapon belül a megindított közvetítői eljárás várhatóan nem fejezhető 
be és a felek ennek tényét legkésőbb a határidő lejárta előtt nyolc nappal a bíróságnak 
közösen bejelentik, a tárgyalás mindaddig nem folytatható, amíg a közvetítői eljárás 
be nem fejeződik. A feleknek bejelentésükkel egyidejűleg hitelt érdemlő módon 
igazolniuk kell, hogy a közvetítői eljárás folyamatban van. 

 

Az új polgári perrendtartásról szóló törvény tervezete 

 

A polgári perjog továbbfejlesztése, az időszerű ítélkezés biztosítása érdekében 
nyújtotta be az Igazságügyi Minisztérium az új polgári perrendtartásról szóló 
törvény tervezetét (a továbbiakban: Tervezet), amely a mediáció kérdéskörét érintően 
új szabályokat is megfogalmazott. 

Így például új elemként jelenik meg, hogy a per elintézéséből kizárt az a bíró 
is, aki a felek között közvetítőként járt el. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy e 
kizárási szabály a hatályos szabályozásban már létezik, azt a Kztv. 38/B. § (5) 
bekezdése rendezi. A bírósági közvetítés szerepének erősödése miatt ugyanakkor 
indokolt e szabályt a Pp.-ben megjeleníteni. 

A Tervezet 167. §-a megteremti a közvetítői eljáráshoz kapcsolódó egyezségi 
kísérlet lehetőségét. E szabályok szerint ugyanis, ha közvetítői eljárásban a felek 
között megállapodás jött létre, annak egyezségként történő jóváhagyása érdekében 
bármelyik fél a per megindítása előtt a perre hatáskörrel és illetékességgel 

                                                 
5 Pp. 152. §. (3)–(5) bekezdés. 
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rendelkező bíróságon egyezségi kísérletre idézést kérhet. Ha az egyezségi kísérletre 
idézést a megállapodást megkötő felek közösen kérik, az eljárás bármely hatáskörrel 
rendelkező bíróságon lefolytatható. A bíróság a felek között létrejött egyezséget 
jegyzőkönyvbe foglalja. Az egyezség jóváhagyására a Tervezet egyezségre vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a kitűzött határnapon nem jött létre 
egyezség, a bíróság az eljárást végzéssel eredménytelennek nyilvánítja és lezárja. 

A Tervezet az egyezségi kísérletre idézés jogintézményét nemperes jellege 
ellenére a Pp.-ben rendeli szabályozni a jogvita perindítás nélkül történő elintézési 
lehetőségének hangsúlyozása és a felek közötti egyeztetés előmozdítása érdekében. 
A Tervezet indokolása szerint a peren kívüli elintézés és perelterelés érdekében olyan 
megoldást alkalmaz, amely az egyeztetés lefolytatásában nem hagyja magára a 
vitában álló feleket, hanem intézményesített és professzionális kereteket kínál az 
alternatív vitarendezésre, emellett az esetleges megállapodás végrehajthatóságát is 
biztosítja. Megteremti tulajdonképpen a piaci, illetve bírósági közvetítői 
jogintézmény és a hatályos Pp. 127. § (2) bekezdése szerinti egyezségi kísérletre 
idézés jogintézményének összekapcsolását. Az egyezségi kísérletre idézést pedig 
nem csak a járásbíróságon, hanem törvényszéken is lehetővé teszi. 

A Tervezet az illetékesség, a kötelező jogi képviselet és a határidők 
szempontjából előnyben részesíti az eredményes közvetítői eljáráshoz kapcsolódó 
egyezségi kísérletet és megteremti a lehetőségét, hogy a közvetítői eljárásban létrejött 
megállapodás végrehajthatóvá váljon. Előzetes eredményes közvetítői eljárás hiánya 
esetére a perelterelés lehetséges módjaként fenntartja az egyezségi kísérletre idézés 
jogintézményét is. Lényeges újítás, hogy az alternatív vitarendezés e formáját is 
összekapcsolja a (piaci) közvetítés és immár a bírósági közvetítés jogintézményével, 
mivel lehetővé teszi az eljárás szünetelését a közvetítői eljárás igénybe vétele 
érdekében, és annak eredményessége esetén az egyezség jóváhagyása, 
végrehajthatóvá válása céljából az egyezségi kísérlet keretébe való visszatérést. A 
vitarendezés e módja megnyitja az utat a (piaci) közvetítői eljárás mellett a bírósági 
közvetítés irányába is, mivel az egyezségi kísérletre idézéssel indult nemperes 
eljáráshoz kapcsolódóan a felek számára már a bírósági közvetítés igénybe vétele is 
lehetővé válik. Ily módon olyan felek számára is hozzáférhetővé válik a közvetítés, 
akik vagyoni viszonyaik vagy egyéb körülmények folytán a piaci közvetítéstől 
elesnének. 

A Tervezet szerint a perfelvételt (a perfelvételi szakaszt) lezáró végzés 
meghozatalát követően a bíróság – ha annak sikerére esély mutatkozik – megkísérli a 
felek között egyezség létrehozását. A bíróság tájékoztatást nyújt a közvetítés 
igénybevételének lehetőségéről, annak módjáról és előnyeiről, az esetleges 
megállapodás bírósági egyezségbe foglalásának lehetőségéről, valamint a szünetelés 
szabályairól. A perfelvételi iratokból és a tárgyaláson történtekből ekkor válik teljes 
körűen kialakulttá a jogvita, de még az érdemi bizonyítás nem kezdődött meg, így ez 
a legalkalmasabb időpont és helyzet arra, hogy a bíróság megkísérelje a felek közt 
egyezség létrehozását, vagy közvetítő igénybevétele felé próbálja őket terelni. 
Egyezség hiányában, de megállapodási szándék és hajlandóság esetében a szünetelés 
mellett a folyamatban lévő peres eljáráshoz kapcsolódóan a felek a bírósági 
közvetítés intézményét vagy a közvetítést is igénybe vehetik. Egyezség létrejötte 
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esetén pedig annak bírósági jóváhagyását kérhetik a perben, így akár piaci, akár 
bírósági közvetítőhöz fordultak, a megállapodás kikényszeríthetősége is 
megteremtésre került. 

 

Közigazgatási perrendtartásról szóló törvényjavaslat 

 

Szintén benyújtásra került az Országgyűléshez a közigazgatási perrendtartásról 
szóló törvényjavaslat. E javaslat XI. fejezete külön szól az egyezség és a közvetítés 
szabályairól. A hatályos szabályozás ugyanis a bírósági közvetítést a közigazgatási 
perben kizárják. Az új szabályok szerint a közigazgatási perben eljáró bíróság az 
egyezség létrejötte érdekében tájékoztatja a feleket a közvetítői eljárás lényegéről, 
igénybevételének lehetőségéről és feltételeiről is. 

A bírósági közvetítésre nézve is tartalmaz szabályokat ez a fejezet, ha ugyanis 
a felek és az érdekeltek hozzájárulnak, akkor a bíróság közvetítést rendel el. A 
közvetítés során a felek és érdekeltek bírói közreműködéssel folytatott egyeztetés 
útján kísérlik meg a jogvita rendezését. Ekkor a bíróság az eljárást a közvetítés 
befejezéséig, de legfeljebb két hónapra felfüggeszti. Alapvetően a bírósági 
közvetítőre és tevékenységére a Kztv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

Meg kell jegyezni, hogy közigazgatási jogvita során csak azokban az esetekben 
van helye egyezségnek, ahol az egyezséget jogszabály nem zárja ki, és ahol a jogvita 
tárgya ezt lehetővé teszi. Ez elsősorban olyan esetekben lehetséges, ahol a hatóság 
több jogszerű döntés közül szabadon mérlegelve választhat, illetve ahol multipoláris 
viszonyokban elsősorban jogos érdekek sérelme kerül előtérbe, amely sérelmek a 
közigazgatási szerv mérlegelési mozgásterén belül – hatósági döntések esetén 
például elsősorban egyes határozati rendelkezések módosítása révén – elháríthatóak. 
Azt is szükséges hangsúlyozni, hogy az egyezség túlléphet a jogvita tárgyán, és 
abban olyan megállapodás is köthető, amelynek előírására az alperes hatásköre nem 
terjed ki (pl. polgári jogi kötelezettséget is vállalhat a felperes). Az egyezség 
természetesen ez esetben sem érintheti más hatóságok hatáskörét, a felperes illetve az 
érdekeltek magánautonómiájának körén belüli kötelezettségek vállalásáról van itt 
szó. A közigazgatási szerv csak olyan kötelezettséget vállalhat, amelyre hatásköre 
kiterjed. Az egyezség kezelésének jelenleg is kialakult peres gyakorlata van, ezen a 
törvény nem változtat. A bíróság ugyanis „beemeli” a jogrendbe a felek egyezségét, 
ha az megfelel a jogszabályoknak, ezzel együtt ítéleti hatállyal látja el. Az 
egyezségben foglaltak érvényre juttatása érdekében a bíróság a végzésben az 
egyezségben foglaltaknak megfelelően megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi a 
vitatott közigazgatási cselekményt. 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 

 

A teljesség kedvéért meg kell jegyeznem, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályos szabályozás 
szerint a hatóság és az ügyfél, valamint az ellenérdekű ügyfelek közötti vita 
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rendezése érdekében a hatóság hatósági közvetítőt vehet igénybe. A fővárosi és 
megyei kormányhivatal vezeti a hatósági közvetítők nyilvántartását. Így tehát 
közigazgatási hatósági eljárásban is biztosított a közvetítés igénybe vétele. 

 

A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló törvény 

 

Míg büntető ügyek esetében a mediációról a büntető ügyekben alkalmazható 
közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény rendelkezik. A közvetítői 
eljárást a büntető ügyekben eljáró bíróság, illetőleg ügyész székhelye szerint illetékes 
pártfogó felügyelői szolgálat közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelője, 
vagy a pártfogó felügyelői szolgálatként kijelölt szervvel – pályázat útján – közvetítői 
tevékenység végzésére szerződésben álló ügyvéd (együtt: közvetítő) folytatja le.  

 

Konklúzió 

 

Összességében jól látható, hogy a mediáció egyre nagyobb teret nyer a magyar 
jogrendszerben, jelentősége is egyre nagyobb. Ez köszönhető annak, hogy a mediáció 
során egy kívülálló, szakképzett személy segítő közreműködése és irányítása mellett 
a felek egy megegyezésre kölcsönösen törekvő párbeszédet alakítanak ki egymással, 
és amennyiben itt sikerrel járnak, a megszerzett eredmény további 
konfliktushelyzetek és jogviták elkerülését is lehetővé teszi. A konfliktushelyzet 
intelligens kezelése és megoldása építő hatással van a konfliktus-helyzetben szereplő 
felek környezetére, ezzel elindítva egy láncreakció jellegű fejlődést az általános 
vitakultúrában. 
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ZUM STAND DER MEDIATION IN DEUTSCHLAND 

ULRIKE ARNDT 

 

 

Blickt man in Deutschland auf Versuche, Konflikte auch außergerichtlich beizulegen, 
so stellt man fest, dass sich das Bedürfnis und die Aktivitäten in dieser Richtung in 
den letzten 25 Jahren verstärkt haben: mit öffentlicher Wahrnehmung ausgetragene 
Umweltkonflikte und eine sich verändernde Kultur des Umgangs in 
Familienstreitigkeiten haben dem Verfahren der Mediation den Weg geebnet. 

Getragen vom Gedanken der eigenverantwortlichen Konfliktbeilegung mit 
Hilfe eines von einem Dritten, eines Unparteiischen, geführten 
Konfliktbearbeitungsprozesses, dem Mediationsprozess, begann ab den 1990er 
Jahren die Etablierung der Mediation in Deutschland. 

Ziel ist das Finden und Erarbeiten von Lösungen, über die mit allen 
Konfliktparteien Einvernehmen erreicht wird. befriedigend sind (− und nicht die 
Realisierung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen). Mediation hilft, in gestörte 
(Arbeits-)Beziehungen wieder den Dialog zu eröffnen, verhärtete Positionen in 
eigene Interessen, Ziele und Wünsche zu verflüssigen. 

Sukzessive entwickelten sich parallel erste Arbeitsgemeinschaften, Vereine 
und Verbände, die sich der Idee der Mediation, ihrer öffentlichen Wahrnehmung, 
der Aus- und Weiterbildung von Mediatoren in unterschiedlichen Ausprägung 
widmen: so gründet sich auf Verbandsebene 1992 die Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Familienmediation (BAFM) und der Bundesverband für Mediation e.V. (BM). 
Weitere Verbände wie der Bundesverband für Mediation in Wirtschaft und 
Arbeitswelt (BMWA) oder die Deutsche Gesellschaft für Mediation (DGM) folgten 
und es entwickelte sich auf Vereins- und Verbandsebene eine vielschichtige 
Mediationslandschaft, die auch die Etablierung von regionalen und überregionalen 
Strukturen widerspiegelt. Ebenso wurden erste Akzente in Richtung einer 
gemeinsamen Dachorganisation gesetzt, wie sie das Deutsche Forum für Mediation 
e.V. (DFfM), als Dachorganisation für Mediation in Deutschland, zu leben versucht. 

Die Ausbildungen für die Mediation verzeichnen in den letzten zwanzig 
Jahren wachsenden Zulauf. Sie erfolgt in erster Linie durch private Institute, die in 
weiten Teilen verhandelten Standards folgen und die sich fortlaufend für eine 
qualitativ hochwertige Ausbildung einsetzen. Seit Ende der 1990 Jahre begleiten auch 
Hochschulen wissenschaftlich die Entwicklung der Mediation und bilden verstärkt 
aus, wie zum Beispiel die zum Beispiel die FernUniversität Hagen, die Europa-
Universität Viadrina in Frankfurt/Oder oder die Carl-von Ossietzky-Universität 
Oldenburg. 

                                                 
 Wirtschaftsmediatorin, Geschäftsführerin (Steinbeis Mediationsforum e.V. Bundesverband für Mediatoren, 

Mediationsvereine und Unternehmen) 
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Zu den wichtigen Standards zur Etablierung der Mediation gehören das am 
26. Juli 2012 in Kraft getretene Mediationsgesetz (MediationsG vom 21. Juli 2012) und 
– aus der jüngsten Entwicklung – die zum 1. September 2017 in Kraft tretende 
Ausbildungsverordnung (ZMediatAusbV, 01.09.2016/ Inkrafttreten am 01.09.2017). 

 

Das Mediationsgesetz regelt unter anderem Aufgabe des Mediators sowie 
insbesondere die Grundzüge des Verfahrens, die Vertraulichkeit und 
Verschwiegenheitspflicht sowie die Aus- und Fortbildung. So hat die Mediation als 
ein Verfahren der außergerichtlichen Beilegung von Konflikten Eingang in das 
Gesetz gefunden. 

 

Die Anwendungsbereiche der Mediation in Deutschland sind sehr vielfältig:  

- Trennung, Scheidung (Familienmediation),  

- Regelung organisationsinterner Konflikte, zwischenbetriebliche Konflikte 
(Arbeitsmediation),  

- Regelungen der Unternehmensnachfolge, Lösung von Vertragskonflikten (zum 
Beispiel Bauvorhaben, Lieferverträge),  

- Nachbarschaftskonflikte,  

- Mietstreitigkeiten, 

- Täter-Opfer-Ausgleich,  

- Probleme und Gewalt an Schulen (Schulmediation), 

- Grenzüberschreitende Konflikte (Interkulturelle Mediation), 

- Vertragskonflikte /-beziehungen zwischen Unternehmen und Gesellschaftern (Deal 
Mediation), 

- Bauprojekte, 

- Auseinandersetzungen bei Planung und Umsetzung von (Groß-)Projekten im 
öffentlichen Bereich (Mediation im öffentlichen Bereich).  

Mit der Verabschiedung des Mediationsgesetzes (MediationsG) am 21. Juli 
2012 wurde die Vorgaben der EG-Richtlinie vom 13. Juni 2008 umfassend umgesetzt: 
das Mediationsgesetz gewährleistet rechtsverbindliche Mediation in 
grenzüberschreitenden Streitigkeiten (Zivil- und Handelssachen), die Förderung der 
Mediation als alternative Konfliktlösung und regelt insbesondere die Vertraulichkeit 
und Vollstreckbarkeit von Mediationsvereinbarungen. Der Gesetzgeber hat die 
Mediation durch diverse Gesetzesänderung, unter anderem im 
Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), in der Zivilprozessordnung (ZPO) und im 
Familienverfahrensgesetz, legalisiert und für alle Gerichtsbarkeiten eröffnet. 
Gleichzeitig wird keine Definition des Berufes vorgegeben und die Gestaltung des 
Verfahrens bleibt den beteiligten Parteien überlassen. 
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Mediationsgesetz (MediationsG)1 

„§ 1 Begriffsbestimmungen 

(1) Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe 
eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche 
Beilegung ihres Konflikts anstreben. 

(2) Ein Mediator ist eine unabhängige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis, die 
die Parteien durch die Mediation führt. 

 

§ 2 Verfahren; Aufgaben des Mediators 

(1) Die Parteien wählen den Mediator aus. 

(2) Der Mediator vergewissert sich, dass die Parteien die Grundsätze und den Ablauf des 
Mediationsverfahrens verstanden haben und freiwillig an der Mediation teilnehmen.” 

 

§ 3 Offenbarungspflichten; Tätigkeitsbeschränkungen 

§ 4 Verschwiegenheitspflicht 

§ 5 Aus- und Fortbildung des Mediators; zertifizierter Mediator 

§ 6 Verordnungsermächtigung 

§ 7 Wissenschaftliche Forschungsvorhaben; finanzielle Förderung der Mediation 

§ 8 Evaluierung 

 

Die Methoden in der Mediation sind sowohl rechtlicher als auch nicht-
rechtlicher Art. Die Mediation ist insbesondere auch ein kommunikativer Prozess mit 
einem Methodengerüst, der den betroffenen Parteien ermöglicht, wieder Beziehung 
zu gestalten.  

Im Mittelpunkt steht die professionelle Grundhaltung des Mediators mit folgenden 
Qualitäten:  

- Einfühlendes Verstehen (Empathie, Wertschätzung, Echtheit und Klarheit, 
reflexives Denken), 

- Nutzung professioneller Kommunikationstechniken (Aktives Zuhören, 
Paraphrasieren, Spiegeln, Fragetechniken), 

- Anwendung von Visualisierungstechniken (Präsenz der Informationen, Förderung 
der Interaktion, insbesondere auch bei der Arbeit mit Gruppen), 

- Kreativitätstechniken (Lösungsebene). 

 

Auch fünf Jahre nach Erlass des Mediationsgesetzes ist die Entwicklung der 
Mediation weiterhin im Fluss. Je nach Anwendungsgebiet der Mediation entwickeln 

                                                 
1 abrufbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/BJNR157710012.html (2017.04.06.) 

https://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/BJNR157710012.html
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sich Unterschiede in der Methodik und Vorgehensweise der Mediatorinnen und 
Mediatoren. Darum ist insbesondere ein Erfahrungsaustausch, zum Beispiel auf 
Kongressen und über Publikationen, für die weitere Entwicklung der Mediation 
wichtig. Er ermöglicht den für die Mediation wichtigen Perspektivwechsel und 
fördert Interdisziplinarität. Insbesondere im grenzüberschreitenden 
Erfahrungsaustausch zeigt sich die Vielfalt der Herangehensweise in der Mediation 
und bietet die Möglichkeit der Profilschärfung sowohl der Mediation als auch von 
Mediatorinnen und Mediatoren. 
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A MEDIÁCIÓ HELYZETE NÉMETORSZÁGBAN 

ULRIKE ARNDT 

 

Fordította: dr. Szekeres Bernadett – dr. Udvarhelyi Bence 

 

A bíróságon kívüli vitarendezési módok németországi helyzetének vizsgálata után 
megállapíthatjuk, hogy az erre való igény, az ilyen irányú tevékenység felerősödött 
ez elmúlt huszonöt évben: nyilvános eljáráson elintézett környezettel kapcsolatos 
viták valamint a családi viszályok lerendezésének változó kultúrája megnyitották, 
elegyengették az utat a mediációs eljárás előtt. 

A mediáció már az 1990-es években megjelent Németországban, amikor 
felmerült annak a gondolata, hogy legyen egy, a felekre bízott, harmadik személy 
segítségével lefolytatott konfliktus-megoldási eljárás, azaz a mediáció, amely eljárás 
egy semleges, irányított vitarendezési folyamatot jelentsen. 

A mediációs eljárás célja, hogy kidolgozzák a megoldásokat, amelybe minden 
vitás felet bevonnak, így a vita minden felet kielégítő eredménnyel zárulhat. Ezek a 
megoldások nem a jogi igények érvényesítéséről szólnak, sokkal inkább célja a 
mediációnak, hogy a kibillent viszonyokban, akár egy munkaviszonyban újra 
megnyissa a felek között a párbeszéd útját, a megszilárdult, saját igényeit szem előtt 
tartó helyzetéből kimozdítsa a vitás feleket. 

Folyamatosan keletkeztek olyan munkaközösségek, egyesületek, szövetségek, 
amelyeknek a célja a különféle irányú mediáció, annak nyitott megvalósítása, 
valamint a mediátorok képzése lett: 1992-ben szövetségi szinten megalakult a Családi 
Mediáció Szövetségi Munkaközössége és a Szövetség a Mediációért. Ezeket további 
szövetségek követték, mint a Szövetség a Mediációért a Gazdaság és Munka 
Területén, vagy a Német Közösség a Mediációért, és így kialakult egyesületi és 
szövetkezeti szinten egy sokoldalú mediációs eszköztár, amely a helyi struktúrák 
kialakulásában is visszatükröződött. Ezt követően megszületett a szándék egy közös 
csúcsszerv kialakítására, mint a Német Mediációs Fórum, amely törekedett a 
németországi mediáció legfelsőbb szerveként funkcionálni. 

Az elmúlt húsz évben fejlődött ki a mediációs képzés, amely először 
magánintézményekben zajlott. Ezek az intézmények széles körben elfogadott 
sztenderdeket követtek, céljuk pedig egy minőségileg magas színvonalú képzés 
kialakítása volt. A kilencvenes évek végétől a felsőoktatásban is megkezdődött a 
mediáció tudományos megközelítése, megalapozása, például a Hágai Egyetemen, a 
Frankfurti Viadrina Európa-Egyetemen, az Oldenburgi Carl von Ossietzky 
Egyetemen.  

                                                 
 gazdasági mediátor, ügyvezető (Steinbeis Mediationsforum e.V. Bundesverband für Mediatoren, 

Mediationsvereine und Unternehmen) 
 doktorandusz (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola) 
 tudományos segédmunkatárs (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar) 
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A mediáció szabályozása körében a legfontosabb sztenderdek közé tartozik a 
2012. július 26.-án hatályba lépett mediációról szóló törvény, valamint a legfrissebb, 
2017. szeptember elsején hatályba lépő kiképzési rendelet. 

 

Az említett mediációról szóló törvény szabályozza többek között a mediátorok 
feladatait, például az eljárás alapelemeit, a bizalmasságot, a titoktartási 
kötelezettséget, valamint a kiképzést és továbbképzést is. A mediáció e jogszabállyal 
törvényi elismerést kapott, mint a bíróságon kívüli konfliktus-rendezési eljárás. 

A mediációt Németországban több különféle területen alkalmazzák: 

- válások (családi mediáció), 

- szervezeten belüli, szervezetek közötti viták szabályozása (munkaügyi 
mediáció), 

- szerződési konfliktusok megoldása (például építésügyben, szállítási 
szerződéseknél), 

- szomszédok közötti konfliktusok, 

- bérléssel kapcsolatos vitás ügyek, 

- elkövető-áldozat közötti közvetítés, 

- iskolai problémák és erőszak (iskolai mediáció), 

- határokon átnyúló konfliktusok (interkulturális mediáció), 

- vállalkozások közötti szerződésekkel kapcsolatos mediáció (Deal mediáció), 

- építési projektek, 

- nagyberuházások kooperatív tervezésével kapcsolatos konfliktusok. 

A mediációról szóló törvény (MediationsG): 

A mediációról szóló törvény 2012. június 21-i életre hívásával a német jogalkotó 
gondoskodott a 2008. június 13-i EU irányelv rendelkezései átültetéséről: a törvény 
biztosítja a határokon átnyúló (polgári és kereskedelmi ügyekben felmerülő) 
jogvitáknál a jogi kötelezőerővel bíró mediáció lehetőségét, támogatja a mediációt 
mint alternatív konfliktuskezelési technikát, és rögzíti a mediáció eredményeképp 
megvalósuló megállapodás bizalmas és végrehajtható jellegét. A jogalkotó különböző 
törvények, így különösen bíróságokról szóló törvény (GVG), a polgári eljárási 
törvény (ZPO) és a családjogi eljárásról szóló törvény módosításával 
intézményesítette a mediációt és azt valamennyi eljárásban lehetővé tette. 
Ugyanakkor a törvény nem határozza meg e szakma fogalmát, és az eljárás 
menetének kialakítását is az érintett felekre bízza. 

 

A mediációról szóló törvény1: 

„1. § Fogalom-meghatározás 

                                                 
1 letölthető az alábbi oldalról: https://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/BJNR157710012.html 
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(1) A mediáció egy bizalmi alapon működő, strukturált folyamat, amelyben a felek egy vagy 
több mediátor segítségével és közreműködésével, önkéntesen és közös megegyezéssel próbálják 
a konfliktusukat rendezni. 

(2) A mediátor egy független, semleges személy, aki döntési jogkör nélkül vezeti a feleket a 
mediáció során. 

 

2. § Eljárás, a mediátor feladatai 

 

(1) A mediátort a felek választják. 

(2) A mediátor megbizonyosodik arról, hogy a felek a mediációs eljárás alapelveit és menetét 
megértették, és hogy a mediációban önként vesznek részt.” 

 

3. § Nyilatkozattételi kötelezettségek, korlátozások a tevékenység gyakorlása során 

4. § Titoktartási kötelezettség 

5. § A mediátorok oktatása és továbbképzése; mediátor tanúsítvány megszerzése  

6. § Rendeleti felhatalmazás 

7. § Tudományos kutatási célok, a mediáció finanszírozása 

8. § Értékelés 

A mediáció során egyaránt alkalmaznak jogi és jogon kívüli módszereket is. A 
mediáció különösen egy kommunikatív folyamat különböző módszerekkel, amelyek 
lehetővé teszik a felek számára, hogy újra felvegyék egymással a kapcsolat. 

A központban a szakmai mediátor áll, akinek a következő készségekkel kell 
rendelkezni:  

- „átérző-megértés” (empátia, értékbecslés, hitelesség és érthetőség, refleív 
gondolkodás), 

- professzionális kommunikációs technikák használata (aktív meghallgatás, 
magyarázat, visszatükrözés, kérdezési technikák), 

- vizualizációs technikák alkalmazása (információ prezentálása, az interakció 
támogatása, különösen a csoportokkal való foglalkozás esetén), 

- kreatív technikák (a megoldás szintjén). 

A mediáció fejlődése még öt évvel a törvény kibocsátása után is folyamatban 
van. A mediáció alkalmazási területének megfelelően alakulnak ki különbségek a 
mediátorok metodikája és eljárási gyakorlata között. Ezért a mediáció 
továbbfejlesztése érdekében különösen fontos a tapasztalatcsere, például 
konferenciák vagy publikációk révén. Ez lehetővé teszi a mediáció számára fontos 
perspektívaváltást és előmozdítja az interdiszciplinaritást. Különösen a határokon 
átnyúló tapasztalatcsere révén mutatkozik meg a mediáció során alkalmazott 
megközelítési módok sokfélesége, és válik lehetővé a „profilélesítés” mind a 
mediáció, mind pedig a mediátorok számára. 
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JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGRÓL – KONFLIKTUSOK KEZELÉSE A 

PÉNZÜGYI SZEKTORBAN 

DR. KOVÁCS ERIKA 
 

 

A pénzügyi békéltetés létrejötte 

 

2010 előtt speciálisan pénzügyi békéltetés nem volt Magyarországon. A pénzügyi 
tárgyú jogvitákkal a fogyasztók a lakhelyük szerint illetékes békéltető testületekhez 
fordulhattak, ha nem akartak bírósági utat választani, mert bíztak a szolgáltatóval 
való gyors megegyezésben. Ennek az időszaknak a jellemzője, hogy a pénzügyi 
szolgáltatók és ügyfeleik vitái nem rendeződtek, kötelező szabály és kényszer a 
szolgáltatókra nézve a panaszkezeléssel kapcsolatban nem volt. 

A pénzügyi tárgyú pereket bár sokan választották és választják még ma is, 
ezek bonyolultak, hosszadalmasak és költségesek. Az ilyen perek a bíróságok 
számára is nehézséget jelentenek, mert ezek az esetek nagyon jelentős többségében 
csak szakértő bevonásával dönthetők el. Pénzügyi szakértőből sajnos kevés van az 
országban. 

 

A Testület megalakulása és jogi státusza  

 

A fordulópontot 2011. július 1-je jelentette, amikor is a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény létrehozta a Pénzügyi Békéltető 
Testületet.  

A pénzügyi békéltetés létrehozásának gondolata annak érdekében 
fogalmazódott meg, hogy a pénzügyi szolgáltatók ügyfeleikkel való együttműködése 
kikényszeríthető legyen, továbbá, hogy szakmailag jól felkészült, tapasztalt, a 
pénzügyekben jártas jogászok és közgazdászok működjenek közre a pénzügyi 
tárgyú jogvitákban, egyszerűen, gyorsan és költségkímélő módon. Az ilyen eljárások 
legfontosabb jellemzője tehát, hogy gyorsak és ingyenesek. Olyan fórum áll 
rendelkezésre, ahol a felek szabad belátásuk szerint – egy kis segítséggel – 
egyezséget köthetnek és ezáltal a bírósági utat elkerülve a bírósági 
szervezetrendszert is tehermentesítik. 

Amikor a pénzügyi jogviták megoldása is még az általános békéltetés 
rendszerében zajlott 2010-ben, összesen 880 kérelmező vette igénybe ezt a 
lehetőséget. 2011-ben – a Testület működésének első féléve alatt már 1196 fogyasztói 
kérelem érkezett, és még ebben az évben 857 le is zárult. A 2012. év volt a pénzügyi 
békéltetés első teljes éve, ekkor már nőtt az ügyek száma, 3224 kérelmet nyújtottak be 
a pénzügyi fogyasztók, 2013-ban pedig újabb 4320 ügyben kezdeményeztek eljárást. 

                                                 
 elnök (Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testület) 
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Az ügyszám növekedése azt mutatta, hogy a Testület irányába megnyilvánult 
egyfajta társadalmi bizalom, mert működése kiszámítható és szakmai alapú. A 
kiszámíthatóság és a szakmaiság a felek számára alapvető érték volt és ma is az, mert 
biztonságot nyújt.  

A Testület tevékenységének célja a pénzügyi szervezetek által nyújtott 
szolgáltatásokat igénybevevők jogos érdekeinek védelme és a pénzügyi 
közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése. A jogos érdek fontos szempont 
a Pénzügyi Békéltető Testület számára, ugyanis ennek megítélése képezi alapját 
döntéseinek, de magának a békéltetésnek is.  

2013. szeptember végével megszűnt a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete. Az általa korábban ellátott feladatokat a Magyar Nemzeti Bank vette át 
2013. október 1-jén. A Testület számára ez a szervezeti változás ugyan a működést 
érdemben nem befolyásolta, mégis jelentős volt, hiszen a Testület a Magyar Nemzeti 
Bank szervezeti keretei között, azon belül önálló és független belső szervezetként 
működik a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 96–130. § 
szabályainak megfelelően. Működési feltételeinek biztosításáról és finanszírozásáról 
a Magyar Nemzeti Bank gondoskodik és vállalja, hogy ezáltal is elősegíti a pénzügyi 
közvetítőrendszer hatékony működését, a vitás kérdések gyors, ingyenes és 
mindenki számára a lehetőségek szerinti legmegnyugtatóbb megoldását. 

A Testület eljárása nem közigazgatási eljárás, önállóan perelhető, a pert 
magával a Testülettel szemben kell megindítani. A bíróság előtti jogorvoslat sem 
közigazgatási, hanem a Fővárosi Törvényszék előtti peres eljárás. 

A Testület a Magyar Nemzeti bankról szóló törvényben rögzített szabályok 
alapján és a 98/257/EK Bizottsági Ajánlásnak megfelelő működési elvek szerint 
végzi a ráruházott feladatokat. Működésének elvei a következők: 

1. Függetlenség 

A Testület a Magyar Nemzeti Bank szervezeti keretein belül működő, de szakmailag 
független, nem utasítható szervezet, mely függetlenség nemcsak magára a Testületre, 
hanem annak elnökére és tagjaira is vonatkozik. A Testület elnöke 6 évre kinevezett 
vezető, akinek megbiztatása csak az MNB törvényben foglalt esetekben szűnhet meg 
- MNB törvény 96.§. (2), 97.§.(2), 100.§.(1), (2), (4) és 101.§.(4) 

2. Átláthatóság 

A végzett tevékenységéről és működésének szabályairól a Testület folyamatosan 
tájékoztatást ad honlapján (www.mnb.hu/felugyelet) éves jelentéseiben és kérésre – 
MNB törvény 99.§., 115.§. és 129-130.§. 

3. Kontradiktórius eljárás  

Az eljárásban biztosított az, hogy a felek a meghallgatások alkalmával személyesen 
megjelenjenek és álláspontjaikat szóban és írásban is kifejtsék, a kérelmekkel érintett 
pénzügyi szolgáltatók pedig együttműködésre kötelezettek – MNB törvény 108.§. 

4. Hatékonyság 

A Testület eljárása gyors, az előtte folyó eljárásokban a hiánytalan kérelem 
beérkezésétől számított 60 napon belüli időpontra az eljáró tanács meghallgatást tűz 
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és az eljárást 90 napon belül be is fejezi. Ezt a határidőt az elnök ügyenként egy 
alkalommal, maximum 30 nappal hosszabbíthatja meg. Az eljárásért sem a 
kérelmezőnek, sem a pénzügyi szolgáltatónak fizetnie nem kell, az eljárás díjmentes, 
de a felmerült költségeket (ha ilyen van) a felek maguk viselik – MNB törvény 
106.§.(3) és 112.§.(5) 

5. Jogszerűség  

A Testület minden tagja jogi egyetemi diplomával és jogi szakvizsgával és/vagy 
közgazdasági egyetemi diplomával rendelkező, a pénzügyi szektor valamely 
területén és/vagy bíróságon gyakorlatot szerzett és tapasztalt munkatárs, a Magyar 
Nemzeti Bank alkalmazottai. Munkáját mindenki a vonatkozó jogszabályok 
ismeretében és felhasználásával, szakszerűen végzi. A tagok az általuk vitt konkrét 
ügyekben függetlenek és pártatlanok – MNB törvény 97.§.(1), (3) és 98.§.(4)-(7) 

 

6. Szabadság  

A meghozott döntések nem érintik a fogyasztóknak azt a jogát, hogy bírósághoz 
forduljanak, a Testület ajánlásaival és kötelezést tartalmazó határozataival szemben 
ugyanis a törvény biztosítja a bírósági jogorvoslat lehetőségét – MNB törvény 116-
117.§. 

7. A képviselet lehetősége 

A Testület előtti eljárásokban mind a meghatalmazott nélküli személyes megjelenés, 
mind a meghatalmazott általi képviselet a magánszemély kérelmező fogyasztók által 
lehetséges. Meghatalmazott bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet is lehet. A kérelmező az eljárásban a 
meghallgatáson akkor is személyesen vehet részt, ha magát meghatalmazottal 
kívánja képviseltetni. A pénzügyi szolgáltatók meghatalmazott képviselőik útján 
képviseltetik magukat, akik a szervezet alkalmazottai vagy ügyvédek – MNB 
törvény 110. §. 

 

A Testület szervezete és működése 

 

A szervezet élén a Testület elnöke áll, helyettese a hivatalvezető. A békéltető testületi 
tagok osztályokba szerveződve végzik tevékenységüket, az adminisztrációs 
feladatok jelentős részét a Hivatal munkatársai (jogi referensek, békéltetési szakértők, 
szóvivő és asszisztensek) látják el, valamennyien az MNB-vel állnak 
munkaviszonyban. 

Az eljárások általában 45-50 nap alatt zajlanak le, a meghallgatások tűzése 45 
napon belüli időpontra történik. A meghallgatások időtartama max. 1,5 óra. A 
fogyasztók számára az MNB központi ügyfélszolgálata nyújt segítséget, a pénzügyi 
szolgáltatók kapcsolattartói részére közvetlen elérhetőséget e-mailben és telefonon 
biztosít a Testület. 
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Miről szól a pénzügyi békéltetés? 

 

A pénzügyi békéltetés nem mediáció, a pénzügyi szektorban jellemzően nincs 
mediálás. A pénzügyi békéltetést végző testületi tagok olyan pénzügyi szakemberek, 
akik szakvizsgázott jogászok és/vagy közgazdasági egyetemi végzettségű 
közgazdászok.  

A pénzügyi békéltetés lényege, hogy a Testület a pénzügyi tárgyú joganyag 
ismerete alapján a konkrét ügyben megvizsgálja a jogi környezetet, feltárja a 
pénzügyi szolgáltató által elkövetett esetleges (jog)szabálysértéseket, ezáltal 
„ösztönözve” a szolgáltatót egyezségre. Amennyiben ilyet nem követett el, az 
egyezséget csak méltányosság gyakorlására alkalmas esetekben támogatja. 

 

Az érintett pénzügyi szolgáltatók köre 

 

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezési és felügyeleti jogkörébe tartozó valamennyi 
pénzügyi szolgáltató, így:  

• hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások, ide értve a végelszámolás és 
felszámolás alatt álló intézményeket; 

• fizetési szolgáltatók; 
• biztosítók;  
• befektetési szolgáltatók; 
• pénztárak; 
• közvetítők; 

kötelesek a Testület eljárása során együttműködni. 
 

Az érintett fogyasztói kör 

 

Az MNB törvény szerint fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági 
tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni, aki 
a pénzügyi szolgáltatási jogviszonyban érintett. Nem minősül fogyasztónak, ezért a 
Pénzügyi Békéltető Testület eljárását sem kezdeményezheti az egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, 
társasházak. 

 

Alávetés – Általános, egyedi, jogszabályi 

 

Az alávetés a pénzügyi szolgáltató írásban vagy meghallgatáson szóban megtett és 
jegyzőkönyvezett nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a Pénzügyi Békéltető 
Testület eljárásának, egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak 
aláveti magát, azaz magára nézve kötelezőnek fogadja el a Testület döntését. Az 
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alávetési nyilatkozatok lehetnek általános vagy eseti (egy adott ügyre vonatkozó) 
alávetési nyilatkozatok. 

Mind az általános, mind az eseti alávetési nyilatkozat megadása a szolgáltató 
részéről szabadon választható volt, nem volt olyan jogszabályi rendelkezés, amely a 
szolgáltatókra nézve kötelezően előírná, hogy az eljárásban alávetési nyilatkozatot 
kell tenniük, azonban 2017. év január 1. napjától minden szolgáltatóra kiterjedő 
jogszabályváltozás eredményként a Testület előtti eljárásban 1.000.000,- Ft 
összeghatárig jogszabályi alávetés került bevezetésre. Ez azt jelenti, hogy nem a 
szolgáltató egyoldalú döntése az, hogy aláveti-e magát a Testület döntésének vagy 
sem, hanem azon ügyekben amelyek az 1.000.000,- Ft összeget nem haladják meg és a 
felek között nem jön létre egyezség, valamint a kérelem alapos, a Testület kötelezést 
hoz. 

A jogszabályi alávetésen túl az alávetési nyilatkozatában a pénzügyi 
szolgáltató korlátozhatja kötelezettségvállalásának mértékét illetve hatályát a jogvita 
tárgyának általa meghatározott értékében (pl.: megjelöli azon összeghatárt, amelyen 
belül benyújtott kérelmezett összegig érvényes az alávetési nyilatkozata), vagy más 
módon (pl.: megjelöli azon ügyletet, amire nem terjed ki az alávetési nyilatkozata).  

A Pénzügyi Békéltető Testület a nála megtett alávetési nyilatkozatokról 
nyilvántartást vezet. 

 

Ügytípusok 

 

• A belföldi békéltetési ügyek ügytípusba azok az ügyek sorolhatók, amelyek 
magyarországi fogyasztó és magyarországi szolgáltató vitáját jelentik. 

• A határon átnyúló (FIN-Net) békéltetési ügyek közé azok az ügyek tartoznak, 
amely során magyarországi lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező 
fogyasztó és EGT tagállambeli székhelyű/telephelyű pénzügyi szolgáltató 
vitája vagy fordítva (angol nyelven) zajlik. 

• Az ügytípusok harmadik csoportját az online békéltetési ügyek jelentik, 
melyek a pénzügyi fogyasztó és annak pénzügyi szolgáltatója között létrejött 
online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita 
bíróságon kívüli rendezésére irányulnak, az Európai Unió online 
vitarendezési platformja segítségével. 

 

Nemzetközi tagság – FIN-NET 

 

A FIN-Net az Európai Gazdasági Térség (az EU-tagországok, valamint Izland, 
Lichtenstein és Norvégia) országaiban a bíróságokon kívül működő pénzügyivita-
rendező fórumok hálózata, mely a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók közötti 
jogviták kezelésével foglalkozik. A hálózatot az Európai Bizottság alapította 2001-
ben. Jelenleg 26 országban 58 tagja van, több ország (Németország, Dánia, 
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Finnország) 4-5 tagot is delegált. Magyarországról a Budapesti Békéltető Testület is 
tagja a nemzetközi szervezetnek. 

A határon átnyúló pénzügyi viták rendezésében a FIN-Net által összefogott 
fórumok eljárásai segítik a fogyasztókat, egységes eljárási szabályrendszerrel. 
Amennyiben jogvita keletkezik egyik ország fogyasztója és egy másik országban 
működő pénzügyi szolgáltató között, a FIN-Net-tagszervezetek segítik a fogyasztót a 
megfelelő fórummal való kapcsolatfelvételben, valamint ellátják a szükséges 
információkkal az adott eljárás kapcsán.  

 

Nemzeti tagság – INFONETWORK 

 

A Testület 2012. január 1-jétől a világ pénzügyi ombudsmanjait tömörítő, jelenleg öt 
kontinens több mint félszáz tagszervezetét számláló INFO Network hálózatnak is 
teljes jogú tagja. Minden tagjáról, így a magyar Pénzügyi Békéltető Testületről szóló 
információkat honlapján rendszeresen megjelenteti. 

A szervezetet Londonban, 2007. szeptember 26-án az USA, Nagy-Britannia, 
Új-Zéland, Írország, Kanada és Ausztrália együttműködésével hozták létre. Eredeti 
célja a tagországokban – legfőképpen a pénzügyi szektor területén – működő 
alternatív vitarendezési mechanizmusok összehangolása, továbbá egy átfogó 
rendszer kidolgozása volt. A szervezet tagjai 4 régió köré szerveződnek: Eurázsia, 
Afrika, Amerika, Ausztrália. Az INFONetwork a tagok által elfogadott hat alapvető 
elv szerint működik: függetlenség, pártatlanság, hatékonyság, méltányosság, 
átláthatóság és elszámoltathatóság. A szervezeten belüli együttműködés az alternatív 
bíróságon kívüli vitarendezési modellek kialakítása, a magatartási kódexek 
létrehozása, az információs technológia használatának továbbfejlesztése, bizonyos 
ismétlődő kérdések és problémák rendszerszintű kezelése, a határon átnyúló 
panaszok egységes és gördülékeny kezelése, a továbbképzési lehetőségek és irányok 
megosztása céljából és érdekében történik. A szervezet a hangsúlyt a nemzetközi 
standardok szerint kialakított fogyasztóvédelmi alapelvek érvényesítésére helyezi, 
amelynek – megítélése szerint – biztosítékai a független és pártatlan alternatív 
vitarendezési fórumok. A szervezet Közép- és Kelet-Európa vonatkozásában különös 
figyelmet fordít a régió országai közötti információcserére és konzultációra. 

Eredmények a Testület megalakulás óta  

 

A Pénzügyi Békéltető Testülethez a 2011. július 1. megalakítása óta több, mint 22.000 
fogyasztó fordult kérelemmel a pénzügyi jogvitája bíróságon kívüli rendezése 
érdekében. A beérkező kérelmek tartalma, minősége jelentősen változott, javult az 
évek során. A fogyasztók megismerték azt, hogy mely igényekkel tudnak a 
Testülethez fordulni és mi szükséges ahhoz, hogy a Testület ezekkel az igényekkel 
érdemben foglalkozni tudjon. A megalakulás évében a beérkező kérelmek 49%-át 
többségében azért kellett elutasítani, mert az eljárásra nem volt hatáskör vagy olyan 
eljárási akadályt észlelt az eljáró tanács, amely miatt a törvény szerint nem lehetett 
eljárást lefolytatni. A következő években az eljárás megindítása előtt elutasított 
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kérelmek aránya és darabszáma csökkent, egyre nagyobb arányban kerültek 
befogadásra a kérelmek, így egyre magasabb lett az érdemi elbírálásra alkalmas 
általános (békéltetési) ügyek aránya.  Ez az arány 2016-ra már 70 százalékára 
emelkedett. Ezzel párhuzamosan fokozatosan csökkent azoknak a beadványoknak 
aránya, amelyeknél hiányos iratok, eljárási akadály vagy hatáskör hiánya miatt 
érdemben nem volt intézhető az ügy. Ez a tendencia a kérelmezők szempontjából 
kedvező.  

Az érdemi szakaszba érő ügyeknek négyféle kimenetele lehet. A felek közötti 
egyezség jóváhagyására akkor kerülhet sor, ha az megfelel a jogszabályoknak. Az 
egyezség elmaradása esetén, ha a pénzügyi szolgáltató alávetette magát a Pénzügyi 
Békéltető Testület döntésének és a kérelem megalapozott, kötelezést tartalmazó 
határozat születik. A 2017. január 1-jét követően benyújtott kérelmek esetében 
szolgáltatói alávetés nélkül is hozhat kötelezést tartalmazó határozatot a Testület, ha 
nincs egyezség, a kérelem megalapozott és annak összege nem haladja meg az 1 
millió forintot (kötelező jogszabályi alávetés). Ajánlást tesz a Testület, ha az igény 
megalapozott, meghaladja az 1 millió forintot és a szolgáltató nem tett alávetési 
nyilatkozatot. Amennyiben a felek között nem jön létre egyezség és olyan körülmény 
áll fenn, amely miatt a Testület nem tud döntést (ajánlás, kötelezés) hozni, a 
befogadást követően már csak az eljárás megszüntetésének van helye. 

A befogadott eljárások eredményét az alábbi táblázat tartalmazza: 

  Egyezség Ajánlás Kötelezés 
Megszüntető 

határozat 

2011. 
év 

214 39 10 155 

2012. 
év 

847 76 24 906 

2013. 
év 

1 185 75 14 1 029 

2014. 
év 

1 422 28 5 1 351 

2015. 
év 

1 048 3 1 1 803 

2016. 
év 

855 6 2 2 381 

 

Az érdemi szakaszba érő, vagyis a befogadott ügyek 41 százaléka zárult a 
felek közötti egyezség megkötésével és a Testület általi jóváhagyásával. Az 
egyezségek számában és arányában 2014 óta csökkenés figyelhető meg, és a 
megszüntető határozatok aránya ezzel párhuzamosan növekedett.  A 
megszüntetések mögött sok esetben áll valamilyen megegyezés, további egyeztetések 
folytatására vonatkozó szándék, megállapodás a felek között, vagy éppen az, hogy a 
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kérelmező a Testület előtti eljárásban értette meg és fogadta el a szolgáltató érvelését, 
annak igazát, így az eljárás további folytatása szükségtelenné vált.  

2016-ban azoknak a megszüntetett ügyeknek az aránya, ahol a Testület 
tudomást szerzett a felek közötti megegyezésről, vagy a szolgáltató teljesítette a 
kérelemben foglalt teljes igényt, a megszüntetett ügyek 7,5 százalékánál volt 
kimutatható. 

 

Elérhetőségek 

 

 Saját honlap:  www. penzugyibekeltetotestulet.hu 

 Személyesen a központi ügyfélszolgálaton: Budapest I. kerület Krisztina krt. 
39. 

 Postai úton: 1525 Budapest Pf. 172. és Pf. 670 

 E-mailben: info@mnb.hu;  

 Meghallgatások helyszíne: XIII. kerület Budapest Váci út 76., Capital Square 
Irodaház 

 

mailto:pbt@mnb.hu
mailto:pbt@mnb.hu


 2017/1.  AKV Európai Szemle | 31 

  

EIN BLICK DURCH DIE UNGARISCH-DEUTSCHE BRILLE – EIN 

PERSPEKTIVENWECHSEL 

ILDIKÓ GAAL-BAIER 

 
 
In der Sprache der Mediation in Deutschland sprechen wir von der Allparteilichkeit 
des Mediators. Damit beginne ich schon, einen – auch in der deutschen Sprache nicht 
weit verbreiteten – Begriff zu verwenden, den ich in der ungarischen Sprache in 
dieser Form (noch) nicht fand. 

Meine Allparteilichkeit könnte angezweifelt werden, weil ich aus dem 
Kulturkreis von Deutschland komme, wo ich seit 33 lebe und arbeite. Meine 
ungarischen Wurzeln, meine ungarischen Sprachkenntnisse, und mein fachliches 
Interesse an den rechtlichen Rahmenbedingungen und die Praxis der Mediation in 
Ungarn wiederum könnten aus deutscher Sicht Zweifel an meiner Rolle als Mediator 
für den heutigen Perspektivenwechsel wecken. 

Wie komme ich dann dazu, die Unabhängigkeit und die Neutralität eines 
Mediators zu beanspruchen, wenn ich die Perspektive der deutschen Sichtweise auf 
die Mediation tief verinnerlicht habe, aber auch zu der ungarischen Sichtweise enge 
Beziehung habe?  

Ich fasse meine Beobachtungen in zwei Bereichen zusammen:  

1. Terminologie 

Der erste Bereich betrifft die Terminologie. Ich stelle mir die Frage, was verstehen die 
Teilnehmer dieser Akademie unter Mediation? 

 Nehmen wir zuerst die ungarische Perspektive: Ich finde das Wort „mediáció“ 
in vielen ungarischen Texten, aber in den Gesetzestexten wird es nicht genannt. Bei 
dem Gesetz LV. aus 2002 über die Vermittlungstätigkeit wird das Wort „közvetítés“, 
d.h. „Vermittlung“ verwendet und eine Definition dazu vorgesehen. Ich zitiere das 
Gesetz in meiner freien deutschen Übersetzung: 

§ 2 Gesetz LV. aus 2002 über die Vermittlungstätigkeit  

 Die Vermittlung ist ein nach diesem Gesetz durchgeführtes eigenes 
konfliktbehandelndes Streitbeilegungsverfahren zur Prozessvermeidung oder zur 
Prozessbeendigung. Sein Ziel ist, dass die im Streit betroffenen Parteien eine 
schriftliche Vereinbarung schließen. Diese kommt unter der Einbeziehung einer 
dritten, an dem Streit nicht beteiligten Person, eines Vermittlers, aufgrund einer 
einvernehmlichen Übereinkunft zustande und enthält die Lösung zur Beilegung des 
Streits. Der Mediator muss unparteiisch, gewissenhaft und nach bestem Wissen bei 
der Herbeiführung der Vereinbarung zwischen den Parteien zur Streitbeilegung 
mitwirken. 

                                                 
 Wirtschaftsmediatorin, Rechtsanwältin (Gaal-Mediation) 
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Diese Definition orientiert sich stark an dem Ergebnis der Vermittlung, an der 
Vereinbarung, an der Lösung in einem justiziablen, d.h. gerichtlich überprüfbaren 
Streit. 

In Deutschland gibt es seit 2012 ein Mediationsgesetz mit folgender Definition:  

§ 1 MediationsG 

Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien 
mit Hilfe eines oder mehreren Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich 
eine einvernehmliche Beilegung ihres Konfliktes anstreben. Ein Mediator ist eine 
unabhängige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis, die die Parteien 
durch die Mediation führt. 

Diese Definition stellt das Verfahren, ihre Regeln und die Person des 
Mediators in den Vordergrund. Das Gesetz spricht von „anstreben“, unabhängig 
davon, ob diese Bestrebung zu einer greifbaren Lösung führt. Der Weg ist das Ziel 
und weniger das Ergebnis, statt Streit wird über einen Konflikt gesprochen.  

Diese unterschiedlichen Definitionen möchte ich in ihrem Kontext betrachten, daher 
untersuche ich: 

 

2. Die Mediationslandschaft in Ungarn und in Deutschland 

 

Was prägt die Landschaft der Vermittlung in Ungarn und die Landschaft der 
Mediation in Deutschland? 

Das Gesetz über die Vermittlungstätigkeit gibt es in Ungarn seit 2003. Damit 
war Ungarn vor dem EU-Beitritt (2004) und vor der Europäischen Richtlinie aus 2008 
zeitlich voraus und orientierte sich mehr an den eigenen Interessen, Bedürfnissen 
und auch an den Erfahrungen. Bereits vor dem Gesetz über die Vermittlungstätigkeit 
hat Ungarn die außergerichtliche Streitbeilegung durch Gütestellen im 
Gesundheitswesen und im Arbeitsrecht praktiziert. Das Gesetz über die 
Vermittlungstätigkeit wollte die Gerichtsbarkeit entlasten und mehr Raum für die 
außergerichtliche Konfliktbeilegung in justiziablen Konflikten öffnen. Am Anfang 
konnte sich sogar jeder, der einen Hochschulabschluss hatte, als Vermittler beim 
Justizministerium registrieren lassen. Seit 2010 ist eine gesetzliche Aus-und 
Fortbildungspflicht für die registrierten Vermittler vorgesehen. Die Vermittler 
werden vom Ministerium zugelassen und ihre Tätigkeit unterliegt der Aufsicht. Die 
Vermittler müssen über die bearbeiteten Fälle Akten führen und sie dem 
Ministerium jährlich melden. Das ermöglicht eine Statistik und damit einen Einblick 
in die quantitative, geografische und thematische Verbreitung der 
Vermittlungstätigkeit in Ungarn. 

Bei meinen Recherchen fand ich Dissertationen und gerichtliche 
Forschungsprojekte, die sich mit dem ungarischen Gesetz über die 
Vermittlungstätigkeit und seiner Anwendung in der Praxis befassen. In der Presse 
findet man häufig Berichte über das Thema. 
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Seit 1992 gibt es in Ungarn ein landesweites Netz von Anlaufstellen, die sog. 
Beziehungsbereitschaftsdienste. Ausgebildete Vermittler arbeiten dort und verfügen 
über große praktische Erfahrung bei der Vermittlung in Kindschaftskonflikten. 
Richter und Jugendämter verweisen die Familien zum kostenfreien 
Beziehungsbereitschaftsdienst. Seit 2014 können Eltern in Konflikten über das 
Sorgerecht im Scheidungsverfahren zum Aufsuchen eines Vermittlers sogar vom 
Richter verpflichtet werden. 

Die Vermittlung ist in Ungarn in den letzen dreizehn Jahren fester 
Bestandteil des Rechtsystems geworden. Sie wird vom Staat durch Institutionen, 
Kostenvorteilen und - in Ausnahmefällen – durch richterliche Verweisung beim 
Gerichtsverfahren gefördert. 

Während in Ungarn der Staat eine führende Rolle bei der Verbreitung der 
außergerichtlichen Konfliktlösung übernahm, entwickelte sich in Deutschland die 
Mediation durch die Methode. In den 90er Jahren ließen sich meistens Psychologen 
in den USA zum Mediatoren ausbilden und setzten ihre Kompetenz, zuerst in dem 
Anwendungsfeld Familie, insbesondere bei Scheidungskonflikten ein. Es entwickelte 
sich daraus ein großer Ausbildungsmarkt, der bis heute prägend für die Mediation in 
Deutschland ist. Dort wird es viel über Mediation gesprochen, aber im Verhältnis 
dazu, dass es mittlerweile geschätzt über 7000 ausgebildete Mediatoren gibt, wenig 
im Rahmen eines echten Mediationsverfahrens nach dem Phasenmodell mediiert. 
Die Methode hat sich bei vielen Beratungsformaten in der Wirtschaft, bei 
innerbetrieblichen Konflikten und auch im öffentlichen Raum, bei Projekten etabliert. 
Sie wird aber nicht immer als Mediation bezeichnet.  

Das Mediationsgesetz wurde 2012 aufgrund der EU Richtlinie verabschiedet. 
Die Verordnung über Aus-und Fortbildung der zertifizierten Mediatoren ist erst 
jetzt, am 21. August 2016 veröffentlicht worden und tritt erst nächstes Jahr im 
September in Kraft. In Deutschland wird es auch dann keine hoheitliche Zulassung 
oder Registrierung von Mediatoren geben. Der Gesetzgeber wollte in die 
Entwicklung nicht aktiv eingreifen, sondern diese dem Markt und der Kreativität 
von Mediatoren überlassen. Die Kehrseite der sehr ernstgenommenen Freiwilligkeit 
der Mediation ist, dass die Mediation keine staatliche Förderung genießt und das 
Berufsbild des Mediators noch schwach ausgeprägt ist. Es gibt keine Kostenvorteile 
im Gerichtsverfahren, wenn die Parteien vorher den Versuch einer Mediation 
unternommen haben. Die Vermittlung im Gerichtsgebäude darf zwar nicht 
Mediation genannt werden, ihre Methode wird aber von Richtern praktiziert. In 
Deutschland spricht man vom Güterichtermodell. 

Zusammenfassend stelle ich fest, dass ich in der Mitte stehend zwei 
unterschiedliche Entwicklungsmodelle sehe: auf einer Seite eine Entwicklung, die 
„von oben nach unten“ (top down) statfindet, d.h. die Konfliktparteien werden mit 
aktiver staatlicher Förderung in die Vermittlung geleitet. Auf der anderen Seite sehe 
ich eine Entwicklung „von unten nach oben“ (bottom up), d.h. die Mediatoren 
müssen für ihre Tätigkeit und für die Vorteile aktiv und kreativ werben, diese 
anbieten, damit Konfliktpartien die Vorteile für sich erkennen und in die Mediation 
gehen oder die Methode für sich nutzen. 



34 | AKV Európai Szemle  2017/1. 

 

Aber ich denke, dass die Leitidee des deutschen Bundesverfassungsgerichts 
aus dem Jahre 2007 für die Entwicklung der Mediation in beiden Ländern hilfreich 
ist. „Eine zunächst streitige Problemlage durch eine einvernehmliche Lösung zu bewältigen, 
ist auch in einem Rechtsstaat grundsätzlich vorzugswürdig gegenüber der richterlichen 
Streitentscheidung.“1

                                                 
1 BVerfG Beschluss vom 14.02.2007 – 1 BvR 1351/01 
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PERSPEKTÍVAVÁLTÁS – NÉMET-MAGYAR SZEMÜVEGEN KERESZTÜL 

GAAL-BAIER ILDIKÓ 

 
 
A mediáció nyelvén Németországban a mediátor mindkét fél felé forduló 
irányultságáról beszélünk (Allparteilichkeit). Ez egy olyan fogalom, melyet a német 
nyelvben nem gyakran alkalmaznak és a magyar nyelvre sem könnyű lefordítani, 
mert a „pártatlan” szó nem teljesen ugyanazt jelenti. Hogyan is igényelhetem a 
mediátor függetlenségét és semlegességét, ha már elmélyedtem a mediáció német 
szemszögében, de a magyar látószöghöz is szoros kapcsolat fűz. 

 

1. Terminológia (fogalmak) 

 

Az első terület a terminológiát érinti. Nézzük meg először a magyar szemléletet: A 
„mediáció” szót sok magyar szövegben megtaláltam, de a törvényszövegekben nem 
olvasható. A 2002. évi LV. törvény a „közvetítés” fogalmát használja, amit a 2. §-ban 
így határoz meg: 

„A közvetítés e törvény alapján lefolytatott olyan sajátos permegelőző vagy bírósági, 
illetve hatósági eljárás befejezését elősegítő, egyeztető, konfliktuskezelő, vitarendező 
eljárás, amelynek célja (…) a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a 
vitában nem érintett, harmadik személy (továbbiakban közvetítő) bevonása mellett a 
felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás 
létrehozása.” 

Ez a fogalom a közvetítés eredményét, a megállapodást helyezi középpontba 
egy jogilag ellenőrizhető vitában. Németországban 2012 óta létezik mediációs 
törvény, amely a következő meghatározást tartalmazza: 

A mediációról szóló törvény, 1. §: 

A mediáció egy bizalmas keretekben zajló strukturált eljárás, aminek 
folyamán a felek egy vagy több mediátor segítségével önkéntesen és saját 
felelősségükre a konfliktusuk kölcsönös megegyezésen alapuló rendezésére 
törekednek. A mediátor egy független és semleges személy, döntési jog nélkül, aki a 
feleket a mediáción végigvezeti. 

Ez a definicíó az eljárást, annak szabályait és a mediátor személyét helyezi a 
középpontba. A törvény a „törekvés“ igét használja, függetlenül attól, hogy a 
törekvés kézzelfogható megoldáshoz vezet-e. Az út a cél és kevésbé az eredmény, 
vita helyett konfliktust említ a törvény. 

Az alábbiakban a különböző fogalmakat az összefüggésükben szeretném 
megvilágítani: 

 

                                                 
 gazdasági mediátor, ügyvéd (Gaal-Mediation) 



36 | AKV Európai Szemle  2017/1. 

 

2. A közvetítés-tájkép Magyarországon és Németországban 

 

A közvetítői tevékenységről szóló törvény Magyarországon 2003 óta van hatályban. 
Így Magyarország már az Európai Uniós tagság és az Európai Unió 2008-as irányelve 
előtt saját érdekei, szükségletei és tapasztalatai alapján indult ebbe az irányba. Már a 
közvetítésről szóló törvény előtt elterjedt volt az egészségügy és a munkajog 
területén a bíróságon kívüli békéltetés. A közvetítésről szóló törvény a bíróságokat 
kívánta tehermentesíteni és teret akart nyitni a bíróságon kívüli 
konfliktusrendezésnek a jogilag ellenőrizhető vitákban. 

Sőt, eleinte akárki, akinek főiskolai végzettsége volt, felkerülhetett az 
igazságügyi miniszterium által vezetett közvetítői listára. 2010 óta képzési és 
továbbképzési kötelezettsége van a regisztrált közvetítőknek. A közvetítő 
tevékenységet az igazságügyi miniszterium engedélyezi és ellenőrzi. A közvetítő az 
eseteiről aktát vezet és évente jelentenie kell ezeket a minisztériumnak. Ez az éves 
statisztika betekintést nyújt a közvetítői tevékenység számbeli, területi és tárgyi 
elterjedéséről Magyarországon. 

Az összefoglalóm előkészítésekor találtam disszertációkat és bírósági 
hatástanulmányokat, amelyek a közvetítésről szóló törvénnyel és annak 
gyakorlatával foglalkoznak. A sajtó is foglalkozik a témával. 

1992 óta létezik országos kapcsolatügyeleti hálózat. Képzett közvetítők 
dolgoznak e területen, akiknek nagy gyakorlati tapasztalatuk van a gyermekek 
körüli konfliktusok közvetítésében. A bíróságok és a gyermekvédelmi hatóságok 
küldik a családokat a díjmentes kacsolatügyelethez. Sőt, 2014 óta a bíróság 
kötelezheti a szülőket arra, hogy vegyenek részt közvetítői tárgyaláson, ha nem 
tudnak megegyezni a gyermek elhelyezésével kapcsolatos konfliktusokban. A 
közvetítés Magyarországon az utóbbi 13 évben szerves része lett a jogrendszernek. 
Az állam támogatja intézményekkel, perköltségi előnyökkel és – kivételes esetekben 
– bírósági kötelezettséggel. 

Amíg Magyarországon az állam vezető szerepet töltött be a bíróságon kívüli 
konfliktuskezelés elterjedése érdekében, addig Németországban a mediáció a 
módszertan által kezdett el fejlődni. A 90-es években többségében pszichológusok 
képeztették ki magukat az Egyesült Államokban mediátornak és felhasználták 
kompetenciájukat a családi, párkapcsolati konfliktusokban, különösképpen 
válásoknál. Ebből a fejlődésből nagy képzési piac alakult ki, ami a mai napig jellemző 
a mediáció németországi helyzetére. A mediátorok sokat beszélnek a mediációról, de 
ahhoz képest, hogy már országszerte biztosan több mint 7000 mediátor elvégezte a 
képzést, kevés „igazi“ mediáció, a fázisos modell szerinti eljárás zajlik. A módszer 
azonban sok tanácsadási tevékenységben megtalálható és keresett a gazdaságban is, 
pl. a vállalaton belüli konfliktusoknál. Az ún. közérdekű mediáció önkormányzati 
projektek összefüggésében is egyre inkább terjed. Ezt nem mindig nevezik 
mediációnak, inkább a módszerét használják. 

A mediációs törvény 2012-ben az Európai Unió 2008-es irányelve alapján 
lépett Németországban életbe. Az okleveles mediátorok képzéséről és 
továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet 2016. augusztus 21-én került 
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nyilvánosságra és 2017 szeptemberében fog életbe lépni. Németországban azonban 
nem kerül bevezetésre felsőbb szerv által vezérelt engedélyezési rendszer, nincs és 
nem is lesz hivatalos állami névjegyzék. A törvényhozás nem akarta aktívan 
belefolyni a mediáció fejlődését, hanem átengedi ezt a keresletnek és a mediátorok 
kreativitásának. 

A mediáció önkéntessége hangsúlyozásának van egy másik oldala is: nem 
létezik állami támogatás és a mediátor mint foglalkozás csak kevésbé elismert a 
társadalomban. A bírósági eljárásban nincs költségkönnyítés, ha a felek először 
mediációval próbálkoztak. A bírósági eljárás összefüggésében zajló bírói közvetítést 
nem szabad mediációnak nevezni, de az ún. békéltető bírók a mediáció módszerét 
alkalmazzák. 

Összefoglalva megállapítom, hogy középről szemlélve két különböző fejlődési 
modellt látok: egyik oldalon egy felülről lefelé mutató irányt, ami azt jelenti, hogy a 
vitás feleket aktív állami támogatás a közvetítés irányába tereli. A másik oldalon egy 
alulról felfelé haladó tendenciát érzékelek, ami a mediátorokat serkenti, hogy aktívan 
és kreatívan ajánlják tevékenységüket, hogy a vitás felek felismerjék annak előnyeit, 
vegyék igénybe a mediáció eljárását, vagy használják fel annak módszerét. 

Ennek ellenére úgy érzem, hogy a német Alkotmánybíróság 2007-ben 
megfogalmazott gondolata a mediáció fejlődését mindkét országban segíti: 

„A vitás problémák kölcsönös megegyezésen alapuló megoldása a jogállamban is alapvető 
előnyt élvez a bírói döntéssel szemben.“1 

                                                 
1 Német Alkotmánybíróság, 2007. február 14.  – 1 BvR 1351/01. 
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JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGRÓL: A KÖZÖSSÉGI MEDIÁCIÓ SZÍNTEREI 

CSEMÁNÉ DR. VÁRADI ERIKA – DR. JACSÓ JUDIT 

 
 
Bevezető gondolatok – történeti kitekintés 

 

Az emberi társadalmak a kezdetektől fogva számtalan konfliktushelyzettel voltak 
terheltek. Ez alapvetően adódott abból a tényből, hogy az adott személycsoport 
tagjainak egyéni szükségletei, elképzelései, vágyai vagy értéktételezései nem 
feltétlenül egyeztek meg a közösség összességének normarendjével vagy érdekeivel. 
Ezek a konfliktushelyzetek a történelem során szükségessé tették a különféle 
formában és szinteken megjelenő reakciók és válaszok kialakítását. Utóbbiak 
hiányában az adott társadalmi egység nem lett volna képes jól funkcionálni, 
fenntartani a belső rend azon szintjét, amely működésének lehetőségét még 
biztosította, és amely mellett kellő védekező erővel bírt a veszélyeztető jellegű külső 
humán vagy fizikai fenyegetettséggel szemben. 

A válaszkeresés során mind az alternatív konfliktuskezelés, illetve 
vitarendezés körébe tartozó technikák kifejlesztésre kerültek, mind pedig olyan 
jogkövetkezményi rendszer hívódott életre, amely különböző mértékben, de 
szankcionálta az elvártól eltérő viselkedést, megbélyegezve annak tanúsítóját, mint a 
közösség érdekeit veszélyeztető személyt. 

 Ahogy azonban a történelem során az egyes társadalmakban egyre jelentősebb 
lett az állam szerepe, és az egyének egyre erőteljesebben mondtak le saját döntési 
lehetőségeikről, megsértett érdekeik érvényesítéséhez való jogukat pedig egyre 
szélesebb körben ruházták át az állam e célra életre hívott intézményeire, úgy került 
egyre inkább háttérbe az aktív magatartást kívánó alternatív vitarendezési technikák 
köre.  

Pedig, ha végigtekintünk akár az Európán kívüli, akár az európai kontinens 
társadalomtörténetén, azt tapasztalhatjuk, hogy ezek a kezdetekben nagyon is 
szerves részét képezték a társadalmak mindennapi életének. Így Közép-Kelet 
Európában is jól kiépített eszközrendszer állt rendelkezésre a konfliktuskezelés jogon 
kívüli megoldásait tekintve, mely biztosította az adott közösség életképességének 
fenntartását és a közösségben megjelenő konfliktusok kezelésének biztosítását. 

 Ez az eszközrendszer személyi megjelenésében jelenthette az adott 
közösségben nagy tiszteletnek örvendő idősebb tag „közvetítői” tevékenységét 
csakúgy, mint az adott település lelki gondozását és erkölcsi irányítását ellátó 
egyházi személy aktív közreműködését.  

 

                                                 
 egyetemi docens, dékánhelyettes (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar) elnök, Alternatív 

Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont (AKIK) 
 egyetemi docens (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar) 
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Jól dokumentált például a székely falvak konfliktusainak megelőzését, illetve 
kezelését szolgáló differenciált eszközrendszer egyik megjelenési formája, a 
falutörvény.1 A székely falutörvények már a XVI. századi megjelenésükkor is 
erőteljesen épültek az adott közösség által korábban kialakított szabályrendszerre, 
norma- és értékrendre. Írásba foglalásukat megelőzően is, már a nemzetségi 
társadalmak időszakában is nagyon fontos alaptétele és egyben értékeleme volt ezen 
szabályanyagnak az egyenlőség, szabadság és önrendelkezés. Azaz, a 
szabadságjogok mindenkire egyenlő mértékben terjedtek ki, és magának a falunak 
komoly önrendelkezési joga volt. Így például a Gyergyóújfalun 1581-ben elfogadott 
falutörvények arra utalnak, hogy a benne foglalt iránymutatásokat és végzéseket 
még a székely szabadság idején érvényben lévő szabályok alapján hozták meg. 
Mindez egyben azt is jelenti, hogy az ősi közösségek az írásba foglalás feltétele nélkül 
is általános érvénnyel elfogadták és betartották a közösség életét garantáló és vitáit 
rendezni kész helyi gyakorlatokat. Erre nem az állam ereje, vagy a kilátásba helyezett 
szankció késztette a tagokat, hanem elsősorban az érintettek döntéshozatalban és 
szabályalakításban való egyenlő mértékű, demokrácia-technikákat alkalmazó 
közreműködés, végső esetben pedig a közösség nyomása. 

E falutörvények fontos eleme volt azok szerződés-jellege is. Megszületésük 
nem hatalmi alapon történt, nem a társadalmi hierarchiában feljebb állók saját 
érdekeik mentén hozták létre ezeket, hanem a partneri viszonyban lévők közös 
döntésének eredményei voltak. Fontos jellemzőjük volt az is, hogy – épp ezen 
jellemzők miatt - a folyamat minden résztvevője magáénak tekintette az abban 
rögzített elveket, s annak betartását mindannyian kötelességüknek tekintették. Ezzel 
vált lehetővé az adott település életében szükségszerűen megjelenő érdekellentétek 
kezelése. Egy-egy falu - történeti gyökereit tekintve - olyan kisközösséget képviselt, 
amely nemcsak a gazdasági vagy a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb 
tevékenységek tekintetében határozta meg a követendő mintát, hanem valójában az 
élet minden területét – így a családon belüli viszonyokat és viselkedési formákat is - 
erőteljes keretek közé szorította. Ezek a normák azonban „(A) faluközösség tagjai 
számára az egyéni magatartást, cselekvést, a százados együttélésben kicsiszolt elvek 
és formák szabályozták.”2 

Ennek ellenére, mint minden társadalomban, itt is voltak e normák ellen vétő 
személyek. A korábbi erős és megkérdőjelezhetetlen szóbeli megállapodás, ígéret 
erodálódása, a bizalmi elv lassú fellazulása részben a társadalmi helyzet 
változásával, az állami döntési, szabályozási, igazságszolgáltatási intézményrendszer 
egyre erősebb befolyásával függött össze, s a közösségen belül is több ellentéthez, 
konfliktushelyzethez vezetett. Végül ez indokolta a törvények írásba foglalását. 
„Gyakran hivatkoznak arra, hogy a sok egyenetlenség, kárt okozó, önkényes cselekedet és 
hatalmaskodás a közös vagyon pusztulásához vezet: ezért a közösségellenes magatartású 
társadalmi réteg vagy egyén megfékezése, velük szemben a közvagyon, a gazdálkodás védelme, 
megoltalmazása szükségessé teszi a falu törvényeinek írásba foglalását.”3 

                                                 
1 Imreh István: Székely falutörvények. Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.-T., Kolozsvár, 1947. 6. o. 
2 Imreh: i.m. 10. o. 
3 Imreh: i.m. 7. o. 



40 | AKV Európai Szemle  2017/1. 

 

De nem csak a Székelyföld falvaiban volt megfigyelhető ez a folyamat. A 
társadalmak modernizálódásával egyre erőteljesebb szerep jutott az állami 
intézményeknek, illetve a döntési joggal felruházott hivatalos személyeknek, s ezzel 
párhuzamosan a régi közösségi megoldások egyre inkább háttérbe szorultak. 
Mindemellett is igaz azonban, hogy e „szabályanyag” a régi paraszti hagyományokat 
erőteljesebben őrző kistelepüléseken egyes elemeiben még a mai napig is tetten 
érhető. Ennek fő oka az, hogy az általuk megtestesített és a közösség kollektív 
múltjában gyökerező erkölcsi érték- és normarend mintegy átadott tudásként 
öröklődik generációról generációra, melyet nemcsak a szűken vett család, az idősebb 
hozzátartozók adnak át a fiataloknak, de amelyek mai napig megjelennek például a 
népmesék világában is.  

 

Közösségi konfliktusok 

 

A XXI. század modern társadalmai – beleértve természetesen hazánkat is – azonban 
már elfelejtették a kisközösségeik által korábban kialakított és gyakorolt 
konfliktuskezelési technikákat. Erőteljesen rögzült - különösen Közép és Kelet-
Európa történelmi korszakainak autokratikus időszakaira is figyelemmel - az az 
állampolgári attitűd, amely a döntések meghozatalát az arra felhatalmazott állami 
intézményektől, hivatalos szervektől vagy személyektől várta, s az állampolgárok 
feladatának döntően azok végrehajtását tekintette. 

Mindez egy idő után azt a hitet erősítette az egyénben, hogy sem joga, sem 
lehetősége és képessége sincs arra, hogy kezébe vegye saját problémáinak, vitás 
helyzeteinek megoldását. 

A társadalmi és a közösségi konfliktusok kezelésével foglalkozó 
szakirodalomban is két, markánsan ellentétes álláspont jelenik meg azzal 
kapcsolatosan, hogy egy-egy közösség mennyire integrálható egyetlen közös cél 
irányába, s lehetséges-e illetve milyen mértékben a társadalom tagjait ebbe a 
folyamatba bevonni. 

A kérdésre adandó számtalan magyarázat és válasz közül két, alapvető 
tételeiben markánsan eltérő elmélet emelendő ki: az integráció- és az 
uralomelmélet.4 Az előbbi szerint a társadalmak - strukturális egységeik révén - 
képesek integráló hatással bírni, melyeket ezzel összefüggésben bizonyos egyensúly 
jellemez. Az uralomelmélet hívei azonban ezzel szemben úgy vélik, hogy a 
társadalmak strukturális egységei csak kényszer, egyfajta hierarchikus állapot 
segítségével hozhatok - érdekeik különbözősége okán - egyensúlyba. Ez azonban - 
jellegéből adódóan - korántsem tekinthető stabilnak. Az alá-felérendeltségi 
viszonyok átalakulása, a kényszer hatóerejének csökkenése ugyanis állandó 
mozgásban tartja a folyamatokat. 

                                                 
4 Dahrendorf Ralf: Társadalmi struktúra, osztályérdekek és társadalmi konfliktus. In.: Angelusz A.-Éber R.-

Gecser Ottó-Márk Á. (szerk.): Társadalmi rétegződés olvasókönyv. On-

line: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szer

k_Gecser_Otto/ch03.html#id515443(letöltés ideje: 2017.05.19.) 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/ch03.html#id515443
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/ch03.html#id515443
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Mind az integrációnak, mind a hatalomgyakorlásnak vannak intézményes és 
viselkedésbeli aspektusai. Míg előbbi teória az emberi magatartások, cselekvőség 
szintjén az értéket, addig az uralomelmélet az érdeket ruházza fel meghatározó 
szereppel. 

„Az érdek és az érték – … – összetartozó fogalmak, amelyek egy aszimmetrikus 
viszony két oldalát jelölik.”5 Függetlenül attól, hogy elfogadásra kerül-e azon tétel, 
miszerint az értékek valójában nem mások, mint már normává érett érdekek, tény: 
mindkét fogalom az emberi cselekedetek mozgatórúgójaként jelenik meg. 

Ugyancsak fontos szerephez jutnak az emberi viselkedések motivációjaként a 
hivatkozott társadalmi struktúrák lényegi elemei, a társadalmi szerepek, illetve 
szerepelvárások. A közösségen belüli státuszhoz kötött viselkedési formák az adott 
személycsoport által elfogadott értékekből, normákból eredeztethetőek, s funkciójuk 
a társadalom rendjének, kiegyensúlyozott működésének biztosítása. E viselkedési 
keretek nem csak a mindennapi magatartásokat, de a konfliktushelyzetekben 
követendő válaszreakciókat is meghatározzák. 

Az integrációs elmélet úgy tekint e szerepelvárásokra, mint amelyek - a 
kifejezés eredeti tartalmából kiindulva – képesek a különálló egyéneket egy nagyobb 
egységbe, azaz a társadalom egészébe illeszteni, ezáltal a közös értékek égisze alatt 
feloldva az érdekek különbözőségéből eredő ellentéteket. 

Az uralomelmélet, mely – az értékek helyett – itt is az érdekekre fókuszál, ezek 
mentén határozza meg a társadalmi szerepeket, valamint a hozzájuk kapcsolódó 
viselkedési formákat is. Ebből adódik azonban az is, hogy képviselői szerint az egyes 
státuszokhoz akár egymással szembenálló érdekek is kötődhetnek. Azaz, mikor egy 
adott közösségből származó személy belép egy új társadalmi pozícióba (pl.: vezetői, 
hatalmi, irányítói jogkörökhöz jut), ezzel együtt átvehet akár a származási közösség 
addigi berendezkedését támadó, azzal szembehelyezkedő szerepelvárásokat is. S 
noha az ezekkel való azonosulás nem feltétel, az érdekorientáció révén jellemzően 
megtörténik. 

Nem vitathatóan ezek a kérdések egyre nagyobb hangsúllyal jelennek meg a 
XXI. sz. társadalmaiban, ahol számtalan okból adódóan a közösségi konfliktusok 
komplex rendszere teszi szükségessé az eredményes és érdemi beavatkozást. A 
konfliktusok számának egyre erőteljesebbé válása természetszerűen adódik azokból 
az ellentétes irányú folyamatokból, amelyek e társadalmakat áthatják. Az emberi 
jogok – így különösen az emberi szabadságjogok – egyre szélesebb körben való 
megjelenése és deklarálása önmagában is számos konfliktushelyzetet generálhat 
akkor, hogyha maga a társadalom, annak intézményrendszere vagy a közösség tagjai 
nem tudják követni e változásokat, nem, vagy kevéssé ismerik és alkalmazzák a 
demokrácia-technikákat. Hasonló eredménnyel járhat az is, ha a társadalom vagy 
annak meghatározó része eddigi attitűdjét vagy értékrendjét követve nem kellően 
nyitott az egyre szélesebbé váló jogérvényesítéssel szemben, mint ahogy az is, ha a 

                                                 
5 Radcliffe-Brown, A. R.: On Social Structure. Structure and Function in Primitive Society. London, 1952. Idézi: 

Dahrendorf R.: Társadalmi struktúra, osztályérdekek és társadalmi konfliktus. In.: Angelusz Róbert – Éber Márk 

Áron – Gecser Ottó (szerk.): Társadalmi rétegződés olvasókönyv. On-

line:http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szerk

_Gecser_Otto/ch03.html#id515443 (letöltés ideje: 2017.03.19.) 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/ch03.html#id515443
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_19_Tarsadalmi_retegzodes_olvasokonyv_szerk_Gecser_Otto/ch03.html#id515443
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szabadságjogok gyakorlása egyben sérti vagy korlátozza a közösség többi tagjának 
szabadságjogait.  

A modern társadalmak további jellemzője a határok nyitottsága, az 
interkulturalitás, csakúgy, mint az értékek és normák homogenitásának háttérbe 
szorulása. Ugyanakkor a 2000-es évek rendkívül gyorsan változó világában a 
társadalmi szerepek is gyorsan alakulnak, mely szerepeknek való megfelelés 
egyébként is kihívás elé állítja a társadalom tagjait. 

 

Összességében megállapítható, hogy a közösségi konfliktusok több formában 
és szinten is megjelenhetnek. Az egyén és a közösség összeütközése mellett mind a 
kisközösségek egymásnak feszülésére, mind a közösség és az állami 
intézményrendszer érdek-összeütközésére találhatunk példákat a mindennapokban. 
Ezen problémahalmaz kezelésére rendelkezésre álló, a jog által is elfogadott 
eszközrendszer elsősorban az igazságszolgáltatás vagy a kisebb közösségek életét 
közvetlenül is meghatározó közigazgatás felé fordulás lehet. Figyelemmel azonban a 
formális eljárások időigényességére, esetleges anyagi terheire, valamint arra a tényre, 
hogy a döntéshozatalig a konfliktushelyzetek akár eszkalálódhatnak is, illetve arra, 
hogy az esetek többségében arra sincs garancia, hogy a hivatalos döntések 
önkéntesen betartásra kerülnek, szükséges újra olyan alternatív megoldások felé 
fordulni, amelyek képesek ennél gyorsabb, hatékonyabb, és véglegesnek mutatkozó 
választ biztosítani.  

 

A közösségi mediáció fogalmi meghatározásai 

 

Szakmai meggyőződésünk, hogy a közösségi konfliktusok kezelésének egyik legjobb 
formáját a mediáció biztosítja. A mediáció, mint konfliktuskezelő technika6 ugyanis 
képes biztosítani mindazokat a feltételeket, amelyek a közösségen belüli 
nézeteltérések és összeütközések érdemi kezeléséhez szükségesek. A mediátor 
pártatlan és semleges harmadik félként a konfliktusban érintett személyeket 
végigkíséri azon az úton, melynek során nemcsak a saját valódi szükségleteik és 
érdekeik konkrét megfogalmazására válnak képessé, hanem arra is, hogy elfogadják 
a másik fél erre vonatkozó igényeit és szükségleteit. 

Közösségi konfliktusok kezelése esetén a mediáció előkészítő szakaszában a 
mediátornak lehetősége nyílik a konfliktussal terhelt közösség tagjainak a folyamatba 
való bevonására7. Amennyiben nagyobb személyi kört érint az adott konfliktus, úgy 
a körvonalazódó problémák mentén több - kisebb létszámú - mediációs ülés 
párhuzamos megtartására is lehetőség nyílik, így a folyamat eredményeként az 
érintettek eljuthatnak a közös szükségletek megfogalmazásához és a megoldások 
kialakításához.  

                                                 
6 Csemáné Váradi Erika-Gilányi Eszter: Alternatív vitarendezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011.  
7 Lásd erről részletesebben: Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010.  
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Minden közösség esetén fontos a tagjai számára elfogadható megoldás 
kidolgozása. A mediáció erre is lehetőséget biztosít, amennyiben az ötletbörze során 
valamennyi javaslat és megoldási lehetőség az érintett felek „asztalára” kerül. De 
nem ennek során működnek közre aktívan a történet szereplői, hanem az ezt követő 
mennyiségi és minőségi értékelésnél is. A folyamat - és közös „munkájuk” - 
eredményeként olyan végső megállapodás születhet, amely tartalmában minden 
érintett számára elfogadható, „nyertes-nyertes” megoldás kínál.  

 A közösségi mediáció tehát a mediáció azon speciális formája, ahol a 
konfliktushelyzetbe a személyek nagyobb köre vonódott be, vagy a konfliktus - 
jellege miatt - az adott személyközösség számára meghatározó, annak nagyobb körét 
érinti. 

Természetesen számos más konfliktuskezelési technika vagy vitarendező 
eljárás8 is lehetőségként rendelkezésre áll, azonban a mediáció különösen erőteljesen 
tudja megjeleníteni nemcsak az érintettek szükségleteit, de képes azok aktív 
bevonódásának biztosítására, mely egyben a tartós megoldás és a közösség hosszabb 
távú békéjének garanciája is.9 

 

Jó gyakorlatok 

 

Hazánkban a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájának 2003-as 
megszületése óta10 hangsúlyosan jelennek meg azok az elvárások, melyek - többek 
között bűnmegelőzési céllal - az alternatív konfliktuskezelés technikáinak a 
közösségekbe történő implantálását fogalmazzák meg. Mindez azt jelenti, hogy a 
közösségi konfliktusok köréből elsődlegesen azok az összeütközések és problémák 
kerültek a fókuszpontba, melyek közvetlenül vagy közvetett módon a közösség 
egészét érintő deviáns magatartások, illetve társadalomra veszélyes cselekmények 
következményeinek feloldását, illetve e cselekményeket megelőző 
konfliktushelyzetek kezelését célozták. Ennek megfelelően a jó gyakorlatok, melyek 
Magyarországon széles körben állnak rendelkezésre11, elsősorban e cél elérését 
szolgálták. Nem szűkültek le azonban a települési konfliktusok, mint közösségi 
problémák színterére, hiszen számos program érintette többek között az iskolai 
ellentétek kezelését, illetve az erre való hatékony megoldások kialakítását is12. 

 

                                                 
8 Lásd erről részletesebb: Csemáné Váradi Erika-Gilányi Eszter: Alternatív vitarendezés. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 2011.  
9 Fürjes Balázs–Krémer András–Pallai Katalin: Közösségi Konfliktuskezelés Alternatív Vitarendezési 

módszerek a települési és közösségi konfliktusok kezelésében. OBMB, 2009, http://www.pallai.hu/wp-

content/uploads/2010/11/2009_Frjes_krmer_Pallai-book.pdf 10-11. o. 
10 115/2003. (X. 28.) országgyűlési határozat  
11 Lásd ezekről például: Aleksandar Stoychev-Gabriella Benedek-Ioan Durnescu-Petra Binkova-Zuzana 

Vasicakova Ocenasova: Good Practices of Community Conflict Management in the Central Eastern European 

Region. Ministry of Interior of Hungary, 2013. 
12 A Foresee Kutatócsoport KLÍMA+ programja például középiskolás diákok bevonásával többek között az 

iskolai konfliktusok kezelésének alternatív módszereinek széleskörű megismertetését tűzte zászlajára. 

http://www.pallai.hu/wp-content/uploads/2010/11/2009_Frjes_krmer_Pallai-book.pdf
http://www.pallai.hu/wp-content/uploads/2010/11/2009_Frjes_krmer_Pallai-book.pdf
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A számos jó gyakorlat közül az egyik sikeres program a Partners Hungary 
Alapítvány vezetésével a Szolnoki Polgármesteri Hivatal, a Tesz-Vesz Gyermek- és 
Ifjúsági Alapítvány, valamint az Esélyek Háza Közalapítvány partnerségével valósult 
meg13. Mint a közösségi konfliktusok számtalan eseténél, az ellentétek gyökerei 
Szolnok városában is elsősorban a helyi intézmények közötti kommunikáció, 
együttműködés hiányából adódtak. Az érintettek e kommunikációs konfliktus 
eredményeként nem, vagy rossz hatékonysággal tudtak együttműködni, hiszen 
hiányos vagy téves ismeretekkel rendelkeztek a problémáról, a társintézmények 
működéséről, illetve a nézeteltérések feloldási lehetőségéről. Ezért különösen fontos 
volt egy olyan jelzőrendszer életre hívása, amelyben valamennyi, érintett helyi 
intézmény képviseltethette magát és amelynek funkciója a helyi konfliktusok 
beazonosítása volt. Ennek kiépítése során nemcsak a jelzőrendszeri találkozók 
megszervezésére került sor, hanem épp a közösséggel való kommunikáció javítása, 
valamint az új szintre emelt együttműködés és hatékony konfliktuskezelés érdekében 
lakossági fórumok megszervezésére is. A projekt során a jelzőrendszer tagjai 
mediációs tréningeken vettek részt, majd mentorált támogatással maguk is mediációs 
üléseket tartottak. Fontos szerepet kaptak a vezető szervezet részéről az 
esetmegbeszélő csoportok is, amelyek a képzést követően már aktív szerepet vállaló 
jelzőrendszeri tagok számára biztosítottak szakmai megerősítést és támogatást. A 
program eredményeként nemcsak az intézmények közötti együttműködés javult, 
különös tekintettel az eredményesebb információcserére, hanem a helyi közösségben 
megjelenő konfliktushelyzetek is korai észlelésre kerülhettek. Bővült az 
intézményrendszer szolgáltatási kompetenciája, amennyiben az észlelést követően a 
mediáció az érintettek számára felajánlásra, illetve lefolytatásra került. 

 

Más típusú közösségi konfliktusra adott választ a KÁVA Kulturális Műhely14 
vezetésével, a Krétakör Alapítvány, az AnBlokk Egyesület, a Retextil Alapítvány, a 
MetaforumFilm és természetesen Ároktő és Szomolya települések polgármesteri 
hivatalai közreműködésével zajló projekt. E két településen az ellentéteket és a 
település lakói között megjelenő problémákat több okra is vissza lehetett vezetni. 
Egyrészt a helyi közélet hiányára, amely mind a helyi közösségi szerveződések, mind 
a közösségi terek hiátusában testesültek meg. Másrészt rendkívül erősek voltak az 
etnikai és nemi sztereotípiák – bár ezek nem jártak együtt egy aktív társadalmi 
szerepvállalással kapcsolatos elvárással. Az „Új néző” közösségi színházi program 
komplex eszközrendszerrel próbált megoldást találni a települést több szinten is 
átható ellentétekre és konfliktusokra. Egyrészt egy relatíve hosszú időt felölelő (10 
hónap) szociológiai kutatás eredményeként sikerült a fent ismertetett helyi 
problémákat beazonosítani, ezt követően a közösség különböző tagjait különböző 

                                                 
13 A „Konfliktuskezelő jelzőrendszer hálózat a hatékony közösségi konfliktuskezelésért” című programot jó 

gyakorlatként nevesítették a közösségi/települési konfliktusok típusait és az azok kezelésére/feloldására 

alkalmazott gyakorlatok, programok a kelet-közép-európai régió 5 tagállamában történő feltérképezését célzó 

„Good Practices of Community Conflict Management in the Central Eastern European Region” (GPCCM-REG) 

projekt keretében. (Gyökös Melinda (BM, EUEFO) előadása a projekt tematikus szemináriumán; Budapest, 

2011. szeptember 28.) 
14 Aleksandar Stoychev-Gabriella Benedek-Ioan Durnescu-Petra Binkova-Zuzana Vasicakova Ocenasova: Good 

Practices of Community Conflict Management in the Central Eastern European Region. Ministry of Interior of 

Hungary, 2013. p. 105-111 
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módszerek segítségével aktivizálni; így a felnőtteknek a közönség aktív bevonásán 
alapuló színházi előadásokat tartottak, amelyek hangsúlyosan a helyi problémákról 
szóltak. A gyermekeket kézműves és drámafoglalkozások, míg a fiatalokat a filmes 
és a fotós projektelem segítségével tudták megszólítani. E komplex módszertan célja 
a valódi mikrotársadalmi dialógusok kialakítása volt. A közösségi színház alkalmas 
eszköznek bizonyult a problémák meghatározására és kimondására anélkül, hogy a 
közösség tagjainak egyéni felelőssége konkrét formában, negatív előjellel 
megjelenítésre került volna. Ugyanakkor ez a módszer megteremtette azt a mintát, 
amely a problémákhoz való személyes viszonyulás kialakításában a közösség 
számára kézzelfogható példát adott, és egyben rádöbbentette az érintetteket arra is, 
hogy a felismert negatív élethelyzetek és közösségi viszonyok egyéni aktivitással és 
közösségi összefogással megváltoztathatóak. 

A projekt jó gyakorlatként való meghatározását annak sikeressége tette 
lehetővé. A két településen ugyanis nemcsak a helyi lakosság mozgósítása, illetve a 
lokális problémák feltárása és tudatosítása történt meg, hanem ezen új színházi 
forma létrehozásával lehetőség nyílt az érintettek közötti kommunikáció elindítására 
és ennek hozadékaként egy közösségépítő folyamat megindulására. Mindez nemcsak 
az életminőség javításához járult hozzá a településeken, de jelentős mértékben 
tompította a kezdetben igen erős etnikai sztereotípiákat is. 

 

Modellprogram a közösségi konfliktusok kezelésére 

 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara vezetésével zajló „Megoldás a 
feloldás” című projekt15 átfogó célként a szemléletváltást és az alternatív vitarendezési 
kultúra kialakítását tűzte zászlajára. A program konkrét célkitűzése egy olyan 
komplex kistérségi modellprogram kidolgozása volt, amely lehetőséget teremtett a 
kistelepülések mindennapjait megnehezítő konfliktusok kezelésére, megelőzésére az 
ott élő vagy dolgozó, különösen a döntési pozícióban lévő személyek probléma iránti 
érzékenyítése, a lehetséges problémakezelési, feloldási technikák alkalmazásának 
képessége, valamint a lakosság tájékoztatása, új szemléletmód megismertetése révén. 
E cél csak olyan programmal volt megvalósítható, amely több csatornán keresztül 
érvényesül, változatos módszereket alkalmaz, a helyi viszonyok sajátosságaihoz 
igazodik, és magas színvonalú szakmai bázisra épül.  

 

A megvalósulásban Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás Társulási Iroda, Kazincbarcika Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata, az Öt pont Egyesület, a Magyar Helsinki Bizottság, a B-A-Z Megyei 
Rendőr-főkapitányság működött közre, míg a B-A-Z Megyei Igazságügyi Hivatal 
szakmai támogatóként jelent meg.  

  

                                                 
15 a projekt 2009-ben valósult meg (0502/2008/OBMB) 
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A projekt helyszínéül szolgáló kazincbarcikai régió a 2000-es évek elejére a 
rendszerváltás vesztesévé vált. A negatív gazdasági folyamatokat szükségszerűen 
követték a társadalmi, szociális problémák. Mindez a lakosság összetételének 
megváltozásához, a kiszolgáltatottabb helyzetben lévők arányának növekedéséhez 
vezetett. A gazdasági térvesztés különösen erősen volt (van) jelen a kistelepüléseken, 
falvakban. A bűnözés, a közbiztonság romlása további konfliktushelyzeteket 
gerjesztett, amelyek kezelésére nem találtak igazán hatékony eszközt. A 
Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz 
kapcsolódó települések nehezen birkóztak meg azokkal a problémákkal, melyek a 
gazdasági, szociális, kulturális területen megjelentek. A lejátszódó negatív 
folyamatok, a gazdasági „szükséglet” okozta változások (pl.: posta, iskola, körzeti 
rendelő megszűnése, közlekedés ritkítása, stb.) megsokszorozták, felnagyították az 
egyébként is meglévő problémákat, feszültségek sokaságát gerjesztve. A települések 
mindennapi életét feloldhatatlannak, kezelhetetlennek tűnő konfliktusok hatották át. 
Ezek a problémák számos szinten és formában megjelentek: gazdasági (szegény–
jobbmódú), szociális (munkavállaló–munkanélküli), kulturális (őslakos–bevándorló) 
szinten; emellett életkori (idős–fiatal), értékrendbeli (hagyományos értékek, erkölcsi 
normák tisztelete–tolerancia a bűnelkövetéssel szemben), etnikai (többség–kisebbség) 
alapon. 

 

A projekt közvetlen célcsoportja a 10.000 lakosnál kisebb lélekszámú, a 
Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
illetékességi körébe tartozó településeken élő – de legalábbis ott dolgozó – 
önkormányzati és cigány kisebbségi önkormányzati munkatársak, a területen 
tevékenykedő polgárőrök, helyi körzeti megbízottak, nyomozók, civil szervezetek 
képviselői, önként jelentkező helyi lakosok voltak, akik nagyobb rálátással bírtak 
mind a helyi problémákra, sajátosságokra, mind a rendelkezésre álló 
eszközrendszerre. Az önként jelentkező helyi lakosok bevonására, tájékoztatásukra 
elsősorban a szakmai partnerek segítségével történt. A jelentkezők leképezték a 
településeken élők körét, amelyek közt az országos átlagot meghaladó volt a 
halmozottan hátrányos helyzetűek, a kisebbséghez tartozók aránya. A projekt 
megvalósítására Berentén került sor. 

A közvetett célcsoportot a települések lakossága alkotta. Bevonásuk közvetett 
úton, részben a szóróanyagok, plakátok, média, részben a közvetlen célcsoport 
segítségével történt. Az informálás, a közvetlen tapasztalatszerzés lehetőségének 
megteremtése mellett cél volt ezen új technikák elfogadtatása, ezzel együtt a 
képzésen részt vevő szakemberek, mint tanácsadók, segítők felé fordítás. A program 
céljainak sikeres megvalósítását komplex, egymáshoz kapcsolódó, egymásra épülő 
tevékenységgel volt biztosítható. 

A program eredményességének előfeltétele a konfliktusok, a mindennapokban 
előforduló problémák feltérképezése, diagnosztizálása volt. Ennek felmérésére 
szolgált a program kezdetén szociológiai módszerrel végzett helyzetfelmérés, a 
településenkénti lakosság arányában súlyozva, véletlenszerű mintavétellel. A képzés 
előkészítése során a tematika súlypontjai ennek megfelelően kerültek kialakításra.  
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A megvalósítás a célcsoport és problémakör sokféleségének, valamint a 
célkitűzések összetettségének megfelelően komplex, egymásra épülő, egymást 
kiegészítő, erősítő programelemekre épült. 

• közösségi mediációs technikák iránti érzékenyítő képzés: 

- 36 órás képzés és tréning kommunikációs szakemberek, képzett 
mediátorok, a Magyar Helsinki Bizottság képzői és okleveles mediátor 
tréner vezetésével  

- a BAZ Megyei IH támogatásával mediációs ülések megtekintése 

- folyamatos mentorálás mentor-mediátor és képzett mediátorok 
segítségével 

- co-mediáció az IH mediátorai együttműködésével 

- szupervízió 

• fórumbeszélgetések: lakossági fórumok képzett mediátorok vezetésével 

• közösségi mediáció: a kistelepülések saját konfliktusainak feloldása közösségi 
mediáció keretében gyakorló mediátorok segítségével (co-mediációban)   

• képzési anyagok elkészítése: oktatási segédletek, munkafüzet, példatár (helyi 
konfliktusok hagyományos és alternatív feloldási módjait bemutatandó) 

• dokumentumfilm-készítés (a mediációról illetve a projektről) 

• szociológiai felmérés (a projekt kezdetén és végén a kisközösségek helyi 
konfliktusainak feltérképezése és az alternatív vitarendezési technikák 
ismertségének felmérése, valamint a projekt hatásának nyomonkövetése) 

• zárókonferencia (a projekt eredményei és a dokumentumfilm bemutatása, 
tanúsítványok átadása) 

• utánkövetés (a projekt befejezését követően folyamatos szakmai rendelkezésre 
állás (telefon, e-mail); a harmadik negyedév végén esetmegbeszélés)   

A jó gyakorlattá válás feltétele, és egyben a közösségi konfliktusok hatékony 
megelőzésének, kezelésének feltétele olyan program életre hívása, amely több 
csatornán keresztül érvényesül, változatos módszereket alkalmaz, a helyi viszonyok 
sajátosságaihoz igazodik, és magas színvonalú szakmai bázisra épül.  

A modellprogram úgy kívánta az alternatív vitarendezési kultúrát ismertté́ tenni, 
illetve a helyi problémák feloldásában, konfliktusok kezelésében ko ̈zreműködni, 
hogy 

• egyrészt több síkon és szinten célozta meg a helyi lakosságot, s részvételi 
szándékára érzékenyen reagálva választott eszko ̈zt és módszert; 

• másrészt elso ̋sorban a helyi energiák, leheto ̋ségek bevonására törekedetett, 
illetve ezen helyi közo ̈sségek konfliktuskezelésre való képessé tételére 

• harmadrészt az eredmények fenntarthatóságát abban látta biztosítani, hogy a 
külo ̈nbo ̈ző módszerekkel elért s így különbo ̈zo ̋ aktivitású célcsoportokat több 
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szállal is egy közös pont, az alternatív vitarendezési megoldások fogalmi 
rendszere köré vonta. 

 

Zárógondolatok 

 

A közösségi konfliktusok kezelésére szolgáló alternatív megoldások hatékonyan és 
széles körben képesek a problémák kezelésére. Ennek során a mediáció, mint 
technika fontos részét és elemét képezheti a közösségi párbeszédet fókuszába állító 
programoknak. Alkalmas a közösségi részvétel elősegítésére, a felelősségérzet 
fejlesztésére, a demokrácia-technikák alkalmazására való képességek erősítésére. 
Olyan értékvezérelt, a közösség többi tagja iránti bizalmat, nyitottságot és megértést 
előmozdító módszer, melynek elsajátítása illetve pozitív megtapasztalása nem csak a 
közösség tagjai közti dialógust segíti elő, de hosszabb távon alkalmas a pozitív 
irányú szemléletváltásra, és a tagok saját sorsukért való cselekvési készségük 
aktivizálására. 
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A BÜNTETŐ ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI MEDIÁCIÓ JELENE ÉS JÖVŐJE 

DR. SZEIBERLING TAMÁS 

 
 
A büntetőeljárások során alkalmazható közvetítői eljárás bevezetését az EU 
kötelezettségként írta elő a tagállamok számára. Elsődlegesen az áldozati érdekek 
védelmének erősítése céljából, illetve külön célként emelték ki, hogy az eljárással a 
fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben kiszabható alternatív lehetőségek körét tovább 
bővíthessék. Ekkorra már a hazai jogi szabályozásban erősen érezhető térhódítása 
volt a sértettközpontú igazságszolgáltatásra irányuló törekvéseknek, így a 
nemzetközi egyezmények elfogadásával és a civil szervezetek megerősödésével a 
klasszikus vádlott- és büntetésközpontú igazságszolgáltatás mellett a helyreállító 
igazságszolgáltatás alternatívája is megjelent. Több olyan hazai és nemzetközi 
kutatás is alátámasztotta ennek szükségességét, amelyek az áldozatoknak a 
bűncselekménnyel és annak következményeivel kapcsolatos véleményét tárta fel. 
Ilyen volt az Országos Kriminológiai Társaság 2002-2003-ban végzett áldozatkutatása 
is.  

Mindezek eredményeként a büntetőeljárásról szóló törvény 2007. január 1. 
napjától nálunk is lehetővé tette a közvetítői eljárás alkalmazását egyes 3, illetve 5 évi 
szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő vagyon elleni, személy elleni és 
közlekedési bűncselekmények kapcsán. Közvetítői eljárást csak a felek 
hozzájárulásával rendelhet el az ügyészség, illetve a bíróság, amennyiben a terhelt a 
vádemelésig elismerte a felelősségét, a felek hozzájárulásukat adták és nem áll fenn 
más kizáró körülmény.  

2014. január 1. napjától hazánkban a szabálysértésekről, szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
megnyitotta a lehetőséget arra, hogy a kisebb súlyú szabálysértések esetében is 
lehetőség nyíljon a feleknek arra, hogy ügyüket közvetítői eljárás keretein belül 
rendezhessék. A törvény felnőtt korú eljárás alá vont személy vonatkozásában az 
elzárással is sújtható szabálysértések esetében ad lehetőséget a közvetítői eljárásra, 
míg a fiatalkorú eljárás alá vont személy esetében nincs ilyen korlátozás. A 
szabálysértési közvetítői eljárás kapcsán a legnagyobb kihívást a rövid, 30 napos 
eljárási határidő jelenti, amely nagymértékben megnehezíti az ügyek megszervezését 
és annak eredményességére is negatív módon van kihatással.  

A közvetítői eljárás nem csak a sértetti érdekeket szolgálja hatékonyan, hanem 
az igazságszolgáltatás szerveit is tehermentesíti, valamint a társadalom szintjén is 
hasznosul azzal, hogy olcsóbb, gyorsabb, a felek érdekeit szem előtt tartó, az 
elkövető magatartását hosszútávon befolyásoló eljárást kínál a hagyományos 
büntetőeljárás, szabálysértési eljárás alternatívájaként, annak kiegészítéseként. 

Az eljárásról szóló törvények szerint (Bktv., Szabs.tv.) a közvetítő egy, az 
elrendelőtől független harmadik fél, akinek a feladata, hogy semlegesen, de mindkét 

                                                 
 igazságügyi módszertani irányításért felelős helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium) 
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fél érdekeit egyenlő mértékben képviselve segítse a feleket abban, hogy 
megállapodásra jussanak. Ehhez neki kell megteremtenie a szükséges feltételeket, 
elsődlegesen a biztonságos környezetet, amelyben mindkét fél nyíltan, de egymást 
nem sértő módon képessé válik a történtek feldolgozására, a felelősségvállalásra és a 
szükségletek kifejezésére. A közvetítő nem ad tanácsot a megoldásra vonatkozóan, 
mivel csak a felek által létrehozott megoldás biztosíthatja hosszútávon annak 
betarthatóságát. 

A büntetőügyi közvetítés intézményének bevezetésekor a pártfogó felügyelői 
szolgálat volt az a szerv, amely megfelelő szervezeti és szakmai kereteket adott, és 
amelyet mind az eljárásban részt vevő felek, mind az azt elrendelő szervek 
biztonságosnak ítéltek meg. 

A közvetítői feladatokat jelenleg a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
igazságügyi osztályain dolgozó azon pártfogó felügyelők végzik, akik elvégezték a 
büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési 
követelményeiről szóló 38/2015. (XII. 21.) IM rendeletben előírt minimum 2x30 órás 
alapképzést és részt vesznek az Igazságügyi Hivatal által működtetett mentori 
rendszerben. A büntetőügyi közvetítők mentorálási rendszere a jogintézmény 
bevezetése óta különleges biztosítéka a feladatot végző közvetítőknek arra, hogy 
megfelelő szakmai tapasztalattal és biztos szakmai segítő háttérrel végezhessék 
munkájukat. A kialakított rendszer nemzetközi szinten is egyedülálló módon segíti 
az egységes módszertani gyakorlatok megtartását és biztosítja a magas színvonalú és 
eredményes feladatellátást.  

A mentorálás akár több hónapot is igénybe vehet, amelynek során a mentorált 
közvetítőnek minimum 15 kihívást jelentő ügyben kell részt venni 3 szakaszban 
(megfigyelői, társmediátori és önállósodási szakasz). A mentorálási folyamat 
lezárásaként írásbeli és szóbeli értékelést kap mentorától, illetve az értékelésben az 
Igazságügyi Hivatal szakterülettel foglalkozó szakügyintézője is részt vehet. A 
mentorálási rendszer helyi, régiós és országos szinten valósul meg. Országos szinten 
az Igazságügyi Hivatal mentorértekezleteket és esetmegbeszéléseket és képzéseket 
szervez. Mediátor képzést az Igazságügyi Hivatal fennállása óta két alkalommal 
szervezett, 2014. őszén 11 fő pártfogó felügyelő mediátor képzése valósult meg az 
„Összefogás az áldozatokért” című, TÁMOP 5.6.1. projekt keretein belül, majd 2016 
tavaszán az IH Jogakadémia szervezésében, 24 fő pártfogó felügyelő részvételével 
valósult meg mediációs képzés. 

 

Mentori értekezletek 2014. október 1. után 

 

Az Igazságügyi Hivatal az igazságügyi szolgálatok, illetve az igazságügyi osztályok 
mentorai/vezető mediátorai számára 2015-ben két alkalommal tartott országos 
mentori értekezletet (január 14., október 15.). Az első alkalommal a szakmai egyeztetés 
fókuszában a közvetítői eljárások gyakorlati tapasztalatai és az eljárásokat 
szabályozó jogszabályi lehetőségek közötti anomáliák feltárása, igények 
megfogalmazása állt. A második mentori értekezlet apropója Prof. Dr. Vókó György, 
az Országos Kriminológiai Intézet igazgatójának felkérése volt. Az OKRI a mediáció 
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eredményességének vizsgálatára irányulóan végez kutatást, amelyhez a PFO 
háttéranyagok nyújtásával és a mediátorokkal történő fókuszbeszélgetés 
megszervezésével segítette az Intézet munkáját. A mentori találkozón a mediátorok 
beszámolhattak az ügyészekkel folytatott kapcsolattartásukról és tapasztalataikról. 
2016 folyamán egy alkalommal, 2016. január 27-én került sor mentori értekezlet 
tartására.  

 

Közvetítő kijelölése, illetve kizárása 

 

Büntető- és szabálysértési ügyekben egyaránt az elrendelő székhelye szerint illetékes 
pártfogó felügyelői szolgálat közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelője 
folytatja le. Az ügyben eljáró közvetítőt a helyi szignálásra jogosult vezető jelöli ki, a 
legtöbb esetben a megyei vezető mediátorral/mentorral történő egyeztetést 
követően. A Bktv. 4. §-a tartalmazza a közvetítőre vonatkozó kizárási okokat:  

„4. § (1) Közvetítőként nem járhat el, 

a) aki az ügyben mint bíró, ügyész vagy a nyomozó hatóság tagja járt el, valamint az ügyben 
eljárt vagy eljáró bíró, ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság tagjának hozzátartozója [Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 459. § (1) bekezdés 14. pont], 

b) aki az ügyben mint terhelt, védő, továbbá sértett, magánfél, feljelentő vagy mint ezek 
képviselője vesz vagy vett részt, valamint aki ezek hozzátartozója, 

c) aki az ügyben mint tanú, szakértő, illetőleg szaktanácsadó vesz vagy vett részt, 

d) az a pártfogó felügyelő, aki pártfogó felügyelőként a terhelt vagy a sértett ügyében három 
éven belül eljárt, vagy bármelyikük folyamatban lévő ügyében eljár, kivéve a közvetítői eljárás 
alkalmazásáról szóló döntés meghozatala előtt kért pártfogó felügyelői véleményt készítő 
pártfogó felügyelőt, 

e) az az ügyvéd, aki a terhelt vagy a sértett ügyében három éven belül eljárt, vagy 
bármelyikük folyamatban lévő ügyében eljár, 

f) akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. 

(2) A közvetítő a vele szemben felmerült kizárási okot köteles a pártfogó felügyelői szolgálat 
vezetőjének haladéktalanul bejelenteni. 

(3) A kizárási okot a sértett, a terhelt, valamint ezek képviselője is bejelentheti és 
indítványozhatja a közvetítő kizárását. 

(4) A (3) bekezdésben megjelölt személy az (1) bekezdés f) pontjában szabályozott kizárási okot 
a meghallgatás megkezdése után csak akkor érvényesítheti, ha valószínűsíti, hogy a bejelentés 
alapjául szolgáló tényről a meghallgatás megkezdése után szerzett tudomást, és ha azt 
nyomban bejelenti.” 

A feleknek lehetőségük van arra, hogy más közvetítő kijelölését kérjék. A 
közvetítői megbeszélésre szóló idézés kézhezvétele, illetve a közvetítői megbeszélés 
megkezdése után a sértett, az elkövető, valamint ezek képviselője is észlelheti a 
kizáró körülményt. A résztvevők azonban arra a kizárási okra, amely szerint az ügy 
elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el a közvetítőtől, a meghallgatás 



52 | AKV Európai Szemle  2017/1. 

 

megkezdése után csak abban az esetben hivatkozhatnak, ha valószínűsítik, hogy a 
bejelentés alapjául szolgáló tényről a meghallgatás megkezdése után szereztek 
tudomást, és ha azt ezután nyomban bejelentik. A kizárási okokra hivatkozva a 
közvetítő maga is kérheti más közvetítő kijelölését. 

Az alábbi két eset fordulhat elő:  

a) Ha a kizáró ok nem érinti valamennyi közvetítőt, a kormányhivatalnak van 
lehetősége az osztályon belül, pártatlan, közvetítői tevékenységet végző 
pártfogó felügyelőt kijelölni. Az érintett közvetítő a vele szemben felmerült 
kizárási okot köteles a kormányhivatal ügyrendjében foglaltaknak 
megfelelően a kormánymegbízottnak, főosztályvezetőnek vagy az 
osztályvezetőnek haladéktalanul bejelenteni. A közvetítő kizárásáról a 
bejelentés címzettje a bejelentés kézhezvételétől számított három munkanapon 
belül határoz, és szükség esetén új közvetítőt jelöl ki. A kizárásra vonatkozó 
bejelentés elintézéséig a közvetítő az ügyben nem járhat el. A kizárt közvetítő 
– ha korábban ezt még nem tette meg – az ügy iratait és az esetleges további, 
az üggyel kapcsolatos információkat átadja az újonnan kijelölt közvetítőnek. 

b) Ha a kormányhivatal valamennyi közvetítőjével szemben merül fel kizárási ok, a 
területi illetékességtől eltérő kormányhivatal közvetítői tevékenységet végző 
pártfogó felügyelőjét kell kijelölni. Erre az esetre jellemzően előforduló példa, 
amikor a közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelők közvetlen 
munkakapcsolatban állnak az adott közvetítői ügy sértettjével vagy 
elkövetőjével, amelynek következtében okkal lehet feltételezni, hogy egyik 
mediátortól sem várható el az ügy elfogulatlan megítélése. 

A kizárásra vonatkozó bejelentés elintézéséig a közvetítő az ügyben nem járhat el. 

 

Mentori rendszer 

 

Jelenleg kb. 60 aktív mediátor végzi ezt a feladatot és többen a mentorálás 
szakaszában vannak. A megyékben tapasztalható folyamatos fluktuáció azonban ezt 
a szakterületet is érinti, így pontos létszámot nem tudunk meghatározni. Az 
Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Osztályának egyik fontos feladata a mentori 
rendszer fenntartása és további erősítése. Kiemelendő, hogy a mediátorok – egy két 
kivételtől eltekintve – más pártfogó felügyelői feladatuk mellett végzik közvetítői 
tevékenységüket. A 2015-ben érkezett közvetítői ügyek száma 7200 eljárást jelentett. 
Az elmúlt 9 évben több mint 40.000 ügyben jártak el mediátoraink.  

Az eljárás eredményességét kétféle számadattal mérjük, amely arányszámok a 
bevezetés óta jellemzik a jogintézményt. Eszerint a lezárt büntető mediációs ügyek 
85%-ában a felek megállapodást kötnek és a megkötött megállapodások több mint 
90%-át teljesítik is. A megállapodás elmaradásának oka, hogy a felek valamelyike, 
vagy akár mind a két fél nem jelenik meg a megbeszélésen. A feleknek a mediációs 
eljárástól való távolmaradásuknak több oka is lehet. A mediátorok csak feltételezik 
az alábbi okokat, hiszen a távolmaradt feleket nem kutatják fel. Vélhetően a felek úgy 
értékelik az eljárást, hogy az azon való részvételükhöz nem fűződik érdek. Néhány 
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esetben a mediációs ülés helyszínére történő beutazás költségének biztosítása is 
gondot okozhat. Ha nincs jelentős anyagi, nem biztos, hogy a sértett kellően motivált. 
A távolmaradt felek esetében a mediátor jelentést ír az elrendelő felé, melyben 
tájékoztatja az ügyészséget, illetve bíróságot a fél/felek távolmaradásáról, ezt 
követően a büntető-, vagy a szabálysértési eljárás tovább folytatódik.  

Ez az indok még erősebben jelentkezik a szabálysértési ügyek kapcsán, 
amelyekben a megkötött megállapodások aránya mindössze 60%. A szabálysértési 
ügyek száma folyamatosan emelkedik, 2014 (1798) évhez képest 2015-ben már 2289 
és 2016 első félévében ez a szám már 1333. A mediátorok minden esetben a 
szabálysértési ügyek tekintetében is az eredményességre törekednek. Az 
eredményességi mutató bizonyítja, ha egy szabálysértési ügyben már megállapodás 
születik, azt hasonlóan magas százalékos arányban teljesítik is a felek. Ugyanakkor a 
szabálysértési mediáció kapcsán megállapított rövid határidők, valamint sok esetben 
a szabálysértési érték alacsony összege kevésbé motiválja a feleket az eljáráson való 
megjelenésre.  

A közvetítői eljárás, mind a büntető, mind a szabálysértési ügyekben 
kimagasló eredményeket ért el, amely eredmények nagymértékben a mediátorok szakma 
iránti elköteleződésének köszönhető. A szakmai elköteleződésre igazán jó példa a kihűlt 
konfliktusok kezelése. Gyakran előfordul, hogy a felek azzal a mondattal kezdik a 
megbeszélést, hogy gyorsan le szeretnék zárni a történteket, hiszen már mindent 
megbeszéltek, nincs közöttük konfliktus, a terhelt bocsánatot kért, a sértettnek nincs 
semmilyen igénye. Ezekben a helyzetekben a közvetítői eljárásnak nem lehet a célja a 
múltban vájkálás, segíteni kell a feleket a gyors lezárásban. A mediátor felelőssége 
ezekben az esetekben, hogy meggyőződjön arról, hogy a konfliktus valóban kihűlt. 
Ilyenkor tisztázzuk a felelősséget és segítünk a feleknek megfogalmazni a 
tanulságokat. Sok esetben azonban a felek éppen azért viselkednek így, mert komoly 
indulatok, ki nem mondott érzelmek vannak a háttérben, amely éppen egy 
védekezési mechanizmus, amely arról szól, hogy ki se mutassam az érzelmeimet, 
mert elveszíthetem a kontrollt felettük. 

Fontos megemlíteni az elrendeléseknek az arányszámait is. Egyrészt az ügyek 
legnagyobb százalékban az ügyészségektől érkeznek, elsődlegesen vagyon elleni 
bűncselkeményekben, míg mindössze 21%-a személy elleni esetekben. Míg a 
terheltek életkorát tekintve mindösszesen 10%-ban fiatalkorú az elkövető. Ennek 
egyik oka, hogy az ügyészek a fiatalkorúak esetében biztosítottabbnak látják a 
jogkövető magatartás elérését a vádemelés elhalasztása jogintézményének és mellette 
pártfogó felügyeletnek az elrendelésével. A szabálysértési mediációban az ügyek 
95%-a a járásbíróságoktól érkezik, elsődlegesen tulajdon elleni szabálysértések 
kapcsán, a fiatalkorú eljárás alá vont személyek esetében az elrendelések aránya jóval 
magasabb, 20%. 
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Békítőkör 

 

A békítőkör alkalmazására irányuló projekt bemutatása 

 

2011 szeptembere és 2013 szeptembere között valósult meg Németország, Belgium és 
Magyarország partnerségében, a Tübingeni Egyetem vezetésével a „Hogyan 
implementálható a „Békítőkör” konfliktuskezelői módszer a legalitás elvére épülő 
igazságszolgáltatási rendszerekbe?” című pilot projekt. A magyarországi program 
keretében négy megyében, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Baranya 
megyékben szerveztek békítőköröket. A magyar konzorcium vezetője a Foresee 
Kutatócsoport volt az Országos Kriminológiai Intézettel, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériummal és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Igazságügyi Szolgálatával együttműködésben. 

 

A békítőkör módszerének sajátosságai 

 

Míg a büntetőügyi mediáció során az ügyek nagy száma miatt az előkészítésre nem 
tudnak nagy hangsúlyt fektetni a mediátorok, addig a békítőkörök esetén az eljárás 
ezen szakasza elengedhetetlen. Ha lehetőség adódik rá, személyesen kell beszélni a 
felekkel, de telefonos egyeztetésekre mindenképpen szükség van. Az előzetes 
egyeztetéseknek több célja is van.  

Mindenekelőtt a bizalomépítés – a felek sokkal nyugodtabban érkeznek a 
megbeszélésekre, ha már ismerős az a személy, aki fogadja őket; a felkészítés – a felek 
pontosan tudják, hogy mi várható a megbeszélés során; a támogató személyek – a 
mediátor igyekszik feltárni és megerősíteni őket abban, hogy kik lehetnek azok a 
személyek, akik támogatni tudnák őket a megbeszélés során. Mindezeket követően 
cél bevonni olyan egyéb személyeket, akik lakóhelyük, munkahelyük vagy más 
okból érintettek lehetnek az adott ügy kapcsán. A büntetőügyi mediációk során a 
legtöbb esetben az adott ügy, ha bővebb kört nem is, de a felek családját és baráti 
körét mindenképp érinthetik. Az ő bevonásuk, támogató személyként sokat segíthet 
a bűncselekmény mögött meghúzódó probléma (akár évtizedek óta fennálló 
konfliktusok) teljes körű feltárására, és végső soron ezen személyek is részt tudnak 
vállalni a megállapodások megvalósításában, amely vállalás történhet egy egész 
közösség felé is, nem kizárólag a sértett felé. Minden megbeszélést két körvezető 
(keeper) vezet. A megbeszélés során a felek, támogatóik és az egyéb személyek 
körben helyezkednek el a vezetők által meghatározott sorrendben. A vezetők is a 
körben foglalnak helyet. A kör a benne ülő személyek egyenrangúságát jelképezi. A 
vezetők ismertetik az eljárás lényeget, ellátják a feleket a szükséges információkkal és 
szabályokat állítanak fel a megbeszélés eredményessége érdekében, amelyekhez a 
résztvevők együttműködését kérik. Ezt követően bemutatják az eljárás egyik fontos 
eszközét, a talking piece-t (beszélő bot), amely mindig valamilyen, a vezetők által 
választott tárgy, amely egyrészt segít a megbeszélés levezetésében (ennek 
körbeadásával, mindig az a személy válaszol a feltett kérdésre, akinél a tárgy van) 
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ezen felül fontos értéket képvisel, amit a keeperek tesznek hozzá a tárgy bemutatása 
során.  

Ezt követően megkezdődik a beszélgetés, amely 4 fő téma köré épül: 

Nyitókör: mindenki bemutatkozik, elmondja, hogy kinek a részéről, milyen 
minőségében van jelen.  

Bizalom építés: a felek különböző értékeket sorakoztatnak fel, főként az alábbi 
kérdésre válaszolva: Mit vár el a körben ülő személyektől ahhoz, hogy nyíltan tudjon 
beszélni a történtekről és arról, amit gondol az esettel kapcsolatban? Ilyen értékek az 
őszinteség, nyitottság, egyenrangúság, tisztelet stb. Sokszor már ebben a körben mély 
érzelmek szakadnak fel a felekből.  

Eset feltárása: Mindenki elmondja, hogy mi történt. Általában mindenki válaszol a kör 
elején feltett kérdésre, aki úgy érzi nincs mit hozzátennie, továbbadja a tárgyat. 
Miután minden kérdés megválaszolásra került, sor kerülhet a negyedik szakaszra, 

Az akcióterv kidolgozására: A felmerült kérdések, tények alapján mik a szükségletek az 
egyik oldalon és mik a lehetőségek a másik oldalon. Miután pontos megfogalmazásra 
kerültek az elvárások és a vállalások, egy zárókörrel zárul a megbeszélés, amely 
során mindenki lehetőséget kap arra, hogy kifejezze, hogy hogyan érzi magát a 
beszélgetés végén és mit gondol a másik félről, arról, ami a megbeszélésen történt. Ez 
a körvezetők számára egy olyan információt is hordoz, hogy valóban mindenkinek 
megnyugtatóan zárul az adott kör vagy sem. Ha itt újabb kérdések merülnek fel, 
újabb köröket indítunk ebben a témában.  

Ezt követően sor kerül a megállapodás megszövegezésére és aláírására. Egy-
egy megbeszélés akár 2-3 órán át is tarthat. De nem kizárt egy újabb megbeszélés 
összehívása sem. 

 

Esetleírás 

 

2012 februárjában került sor az első „Békítőkör” megszervezésére Nyíregyházán. Ez 
egy középiskolai kollégium 4 lakóját érintette. A 4 lány barátnő volt, mindaddig, míg 
az egyik lányról kiderült, hogy sorozatosan meglopta társait. Társai ruháit, 
különböző tárgyait és pénzét lopta el. Miután ez kiderült a terhelt fiatal másik 
iskolába került át. A felek nem találkoztak a megbeszélésig egymással. Már az 
előkészítő megbeszélések során kiderült, hogy valamennyi lányt nagyon mélyen 
érintették a történtek. 

Az iskola részéről nem szerették volna, ha bárkit is bevonunk, mivel az iskola 
eddig sem volt támogató. (Csak a felek beleegyezésével kerülhet sor külső személyek 
bevonására.) Így a megbeszélésen a 3 lány sértett és 1-1 szülő, a terhelt és szülei, 
valamint a környezettanulmányt készítő pártfogó felügyelő és egy pszichológus vett 
részt. (Utóbbi bevonását az elrendelő határozat is indokolta, mivel a terhelt részéről 
már történt előzetes pszichológusi vizsgálat is.). 

Már a második kör után mély érzelmek szabadultak fel a lányokban, 
valamennyien rendkívül nyíltan és őszintén és meglepő érettséggel beszéltek 



56 | AKV Európai Szemle  2017/1. 

 

érzéseikről. A fő téma a bizalom és annak romba döntése volt. A terhelt kifejezte 
bocsánatát, amelyet sokáig nem tudtak elfogadni a sértettek, majd több kört követően 
a pszichológus adott magyarázatot kérdéseikre. Ez jelentet fordulópontot, innentől 
látták meg, hogy egy ilyen cselekedetet egyéb tényezők is befolyásolhatnak. A 
sértettek ezt követően arról számoltak be, hogy valamennyien megkönnyebbültek és 
segített számukra ez a megbeszélés, míg a terhelt is hasonlóan nyilatkozott, mivel 
már régi vágya volt a lányok elé állni és elmondani nekik, hogy mennyire sajnálja a 
történteket. 

A megállapodásban a terhelt fél anyagi jóvátételt vállalt, valamint, hogy 
pszichológusi segítséget is igénybe vesz. A megállapodást teljesítette. 

. 
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A BÍRÓSÁGI MEDIÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 

DR. RÉPÁSSY ÁRPÁD 

 
 
A mediációról – vagy a jogszabályokban szereplő elnevezéssel: közvetítésről –
Magyarországon a 2003. március 17-én hatályba lépett többször módosított 2002. évi 
LV. törvény rendelkezik. 

A bírósági közvetítésről szóló rendelkezés a törvénybe azonban csak jóval 
később, 2012. július 24-től hatályosan került beiktatásra. Ez az az időpont tehát az, 
amikor a lehetőség megteremtődött a bírósági közvetítés igénybevételére. 

Természetesen maga a bírósági közvetítés csak a megfelelő szakemberek 
képzése után indulhatott meg. A szakemberek képzését az Országos Bírósági Hivatal 
vállalta magára és végzi azóta is immár kibővítve azt a speciális jogterületekre, illetve 
a továbbképzésre és a közvetítők instruktorainak képzésére is. A Hivatal keretein 
belül létrehozott munkacsoport és a minden törvényszéken működő ún. 
koordinátorok közösen munkálkodnak a jó gyakorlatok tapasztalatainak átadásán, 
konferenciák, szakmai napok szervezésén. 

A koordinátorok összekötő szerepet töltenek be a közvetítők, a munkacsoport 
és a törvényszékek vezetői között, segítve ezzel a jogi szabályozás tökéletesítését is. 

Miután tanulmányom témája a bírósági közvetítés, ezért érdemes felhívni a 
figyelmet az általam most általános értelemben vett közvetítéstől való eltérésekre.  

Bírósági közvetítést a jogszabály felhatalmazása alapján az erre rendszeresített 
képzésen átesett, az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kijelölt titkárok, bírák és 
rendelkezési állományban lévő nyugalmazott bírák végezhetnek. 

A bírósági közvetítés az általános értelemben vett közvetítéstől abban is 
különbözik, hogy az a bírósági szervezeten belül, a bírósági épületekben vehető 
igénybe. Az eljárás ingyenes, a közvetítők pedig a bírósági szervezet tagjai közül 
kerülnek ki. 

A bírósági közvetítés sajátja – és egyben megkülönböztetője az egyéb 
közvetítői eljárásoktól – az a törvényi megkötés, hogy azt a felek csak már 
folyamatban lévő peres vagy nemperes eljárásban kérelmezhetik első és másodfokon 
is azon törvényi keretek között, amelyre a közvetítésről szóló jogszabály lehetőséget 
ad. A tiltó rendelkezések az apasági és származás megállapítása iránti, a szülői 
felügyelet megszüntetése iránti, a gondnokság alá helyezési, a közigazgatási, a sajtó-
helyreigazítási, a végrehajtási és az alkotmányjogi panasz esetén követendő 
eljárásokra vonatkoznak. 

A házassági perekben pedig a bíróság döntése szükséges a házasság 
érvényességének, illetőleg létezésének vagy nemlétezésének megállapításához, 
továbbá a házasság érvénytelenítéséhez vagy annak felbontásához. 

                                                 
 elnök (Miskolci Törvényszék) 
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A bíróságok igyekeznek minden lehetőséget megadni arra, hogy a felek a 
jogintézményről tudomást szerezzenek. 

A bírósági épületekben szórólapokat és a jogintézményt népszerűsítő 
plakátokat helyezünk el. 

A kérelem előterjesztéséhez interneten is elérhető nyomtatványokat bocsátunk 
a felek rendelkezésére. A bírósági közvetítők elérhetősége a törvényszékek és az 
Országos Bírósági Hivatal honlapján is megtalálható. 

Több törvényszék – köztük a Miskolci Törvényszék is – helyi szabályzatot 
alkotott a közvetítői eljárás rendjéről. 

A médiában is igyekszünk népszerűsíteni a felek számára talán még kevéssé 
ismert eljárást. 

A fogalmazók által tartott ún. panasznapokon fogalmazók adnak tájékoztatást 
az eljárás igénybevételének lehetőségéről. 

Heti rendszerességgel közvetítőink fogadóórákat tartanak. Erre a célra és 
magának a közvetítői eljárásnak a lefolytatására külön közvetítői szoba áll 
rendelkezésre, amely berendezésével is arra törekszik, hogy a felek minél oldottabb 
körülmények között folytathassák párbeszédüket. 

Külön öröm számunkra, hogy a közvetítői szobát olyan képekkel tehettük 
bensőségesebbé, amelyeket bíróságunk tehetséges dolgozója készített. 

Könnyebbség a felek részére, hogy a közvetítői eljárásra nem vonatkoznak az 
illetékességre vonatkozó szabályok. Elképzelhető tehát, hogy az ország messze eső 
részein lakó felek akár egy számukra kedvező megközelíthetőséggel rendelkező 
bíróságon kérjék az eljárás lefolytatását akkor is, ha peres ügyüket más illetékességi 
területű bíróság tárgyalja. 

Az egyetlen megszorítás e tekintetben a bírákra is vonatkozó és a közvetítői 
eljárásban is alkalmazandó összeférhetetlenségi szabályokon túl, hogy mint közvetítő 
nem járhat el az ugyanazon közvetítői eljárással érintett peres vagy nemperes 
eljárásban eljáró bíró, illetve, hogy az ugyanazon közvetítői eljárással érintett peres 
vagy nemperes bírósági eljárásban mint bíró nem vehet részt a közvetítői eljárást 
lefolytató személy. 

Maguk a közvetítők igyekeznek mindent megtenni, hogy a felek megjelenését 
megkönnyítsék. Abban az esetben is kérhető a segítségük, ha csak az egyik fél fordul 
kérelemmel a bírósághoz. 

Ilyenkor a közvetítő telefonon vagy e-mailen felveszi a kapcsolatot a másik 
féllel és annak hajlandósága esetén mindkettejük számára megfelelő időpontot 
választva tűzi ki az első tájékoztató megbeszélést. 

A közvetítőre tehát nem vonatkoznak a bírósági eljárást jellemző formai 
kötöttségek. A mai kor technikai eszközeit felhasználva, a felek körülményeihez, 
életviszonyaihoz alkalmazkodva, rugalmasan, akár a bírósági eljárásban szokatlan 
módokon is eljárhatnak, természetesen a jogszabályi keretek között. A jogi 
szabályozásra egyébként jellemző, hogy igyekszik kevés szigorú szabályt felállítani e 
téren. 
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Kötöttségek terén elsősorban olyan rendelkezést tartalmaz a jogszabály, amely 
az eljárás gyorsaságát, hatékonyságát célozza. Ilyen pl., hogy a bíróság – illetve maga 
a közvetítő – a kérelem beérkezésétől számítva 8 napon belül értesíti a feleket az első 
tájékoztató megbeszélés időpontjáról. A rövid határidő az eljárás minél hamarabbi 
befejezését segíti. 

Fontos, hogy az eljárás csak közös kérelemre folytatható le. Tehát, ha az első 
tájékoztató megbeszélésen a másik fél nem jelenik meg, természetesen közvetítői 
eljárásra nem kerülhet sor. 

 

Az első tájékoztató megbeszélésen a közvetítő az eljárás minden fontos 
sajátosságáról tájékoztatja a feleket. Ezek közül kiemelendő, hogy az eljárás a felek 
közös akaratán alapszik és mindaddig folytatódik, amíg a megállapodást alá nem 
írják, illetve egyik vagy másik fél vagy mindketten közösen nem kérik az eljárás 
befejezését. 

A felek eltérő megállapodása hiányában azonban az eljárás a közvetítői eljárás 
lefolytatására irányuló közös kérelem aláírásának napjától számított négy hónap 
elteltével megszűnik. 

Ez a szabály biztosítja, hogy a peres vagy nemperes eljárás a közvetítői eljárás 
miatt ne húzódhasson el. 

Elsősorban a bírák maguk azok, akik a közvetítői eljárás igénybevételének 
lehetőségére felhívják a felek figyelmét. Történhet ez akár a tárgyalást megelőzően, 
már a tárgyalásra szóló idézésben írásban, de szóban is az eljárás bármely 
szakaszában. Elmondhatjuk, hogy a bírák szerepe ezen a téren igen fontos, mert a 
magyarországi tapasztalat szerint a felek az ő véleményüket, javaslataikat nagy 
általánosságban megfontolják, elfogadják. 

Ezért a bírák nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy elmondják a közvetítői 
eljárás előnyeit. Ezek közül kiemelendő az eljárás gyorsasága, ingyenessége, 
titkossága, a közvetítő pártatlansága, a költségtakarékosság. 

Tájékoztatást adnak arról is, hogy a közvetítői eljárás megindítására 
figyelemmel a peres eljárás szünetel. A szünetelés hat hónapi időtartama letelte után 
a per automatikusan megszűnik. Ez alatt az idő alatt a felek a közvetítői eljárásban 
megköthetik a megállapodásukat, de dönthetnek úgy is, hogy kérik az eljárás 
folytatását és megállapodásukat a bírósághoz egyezségként történő jóváhagyás 
végett benyújtják. 

Az eljárás iránt elkötelezett bírák fontosnak tartják, hogy a bírósági úton 
történő vitarendezés mellett – nem lebecsülve annak fontosságát és szükségességét – 
megismertessék a feleket egy olyan alternatív konfliktuskezelő módszerrel, amelyben 
a felek megfogalmazhatják az érzéseiket, tisztázhatják azokat a körülményeket, 
amelyek a vita kialakulásához, elmérgesedéséhez vezettek. Átgondolhatják és 
egymás tudomására hozhatják szükségleteiket és érdekeiket, képessé válnak arra, 
hogy a másik fél szemszögéből is átgondolják a kialakult helyzetet. 
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Fontos, hogy a felek között a párbeszéd helyreálljon, különösen olyan 
jogviszonyokban, amelyekben hosszú távú, jövőben is fenntartandó kapcsolat 
szükséges. Ilyen lehet pl. a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a közös 
gyermekkel való kapcsolattartás kérdése vagy akár gazdasági társaságok közötti 
szerződéses viták vagy szomszédjogi, birtokviták esete. 

Az eljárás során a felek maguk alakíthatják ki a legmegfelelőbb megoldást. 
Ezzel felelősségérzetük fokozódik, kapcsolatuk a jövőre vonatkozón is 
normalizálódott szinten maradhat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyen 
vitarendezést követően a megállapodás végrehajtása sem jelent nehézséget, hiszen az 
a felek szabad akaratán alapszik. Ez különösen fontos a magyar gyakorlatban, mert a 
jelenlegi – sok szakember által vitatott – jogi szabályozás szerint a közvetítői 
eljárásban kötött megállapodás nem végrehajtható határozat. 

Az azonnali végrehajthatóság helyett arra ad lehetőséget a jogszabály, hogy a 
felek a per folytatását kérve kérjék a megállapodás bírói egyezséggel történő 
jóváhagyását. A bíró a megállapodást végzéssel jóváhagyja, amely immár az ítélettel 
azonos hatállyal végrehajtható határozattá válik. 

A tapasztalatok szerint ezt a megoldást a felek a közvetítői eljárásban kötött 
megállapodások körülbelül 70 százalékánál igénybe is veszik. 

A jogi szabályozás arra az esetre is tartalmaz rendelkezést, ha egyik vagy 
másik fél a közvetítői eljárásban kötött megállapodás ellenére a megállapodással 
rendezett jogvita tárgyában – azt nem betartva – mégis bírósághoz fordul. Ebben az 
esetben a polgári perrendtartás szerint a pert indító fél a per eldöntésére való tekintet 
nélkül kötelezhető a perben felmerült valamennyi költség megfizetésére. Ilyenkor a 
perlekedő fél a közvetítői eljárásban a másik fél által esetlegesen fizetett költségek 
(pl. szakértői díj) megfizetésére is kötelezhető. 

Amennyiben a felperes kizárólag a megállapodásban foglaltak iránt, annak 
nem teljesítése miatt indít pert, a perköltségviselés általános szabályai 
alkalmazandók, azonban a bíróság a megállapodást nem teljesítő felet ilyenkor is 
kötelezheti a közvetítői eljárásban a másik fél oldalán felmerült költségek viselésére. 

Ha már a költségek viselésénél felmerült a szakértő díja, érdemes 
megjegyezni, hogy a bírósági közvetítői eljárásban nem kizárt a feleken kívül más 
személyek részévétele is az üléseken. Gondolok itt a jogi képviselőkre, esetlegesen 
szakértőre vagy a vita eldöntésében érdekelt más személyekre. Itt is fontos azonban, 
hogy más személyek jelenlétében a felek egyetértsenek. 

A költségviselés a peres felek számára egyáltalán nem elhanyagolható kérdés. 
Ezen a téren a magyar szabályozás jelentős előnyöket biztosít elsősorban a bírósági 
közvetítői eljárás ingyenességével. 

De közvetve is találunk a felek számára előnyös rendelkezéseket. A közvetítői 
eljárás igénybevétele esetén ugyanis a bíróság az eljárás szünetelését állapítja meg, 
vagy az ún. kötelező közvetítés esetén – amelyről a későbbiekben ejtek néhány szót – 
az eljárást felfüggeszti. Az ilyen módon befejeződő eljárásokhoz illetéktörvényünk az 
eljárási illeték esettől függő ötven, harminc vagy tíz százalékra való mérsékelésének 
kedvezményét fűzi. 
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Az előbb említett ún. kötelező közvetítés a bírósági közvetítésben a „legifjabb” 
rendelkezés, amelyet Polgári Törvénykönyvünk Családjogi Könyve vezetett be 2015. 
március 15. napjától hatályosan. Erre jelenleg egyetlen jogterületen, a szülői 
felügyelet megfelelő gyakorlása és az ehhez szükséges együttműködés biztosítása 
érdekében – ideértve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást is – van 
lehetősége a bírónak. A bírósági közvetítésben gyakorlott szakemberek szerint a jogi 
szabályozás bővíthető lenne kiterjesztve azt pl. a szomszédjogi és birtokviták 
területére is. 

Ha tehát a bíró indokoltnak tartja, kötelezheti a feleket közvetítői eljárás 
igénybevételére. A közvetítői eljárás tartamára pedig a tárgyalást felfüggeszti. 

Fontos felhívni azonban a figyelmet arra, hogy a bírói kötelezés a feleket csak 
arra kötelezi, hogy az első közvetítői megbeszélésen vegyenek részt, ahol a közvetítői 
eljárásról szóló tájékoztatás hangzik el a közvetítő részéről. Magára az eljárásra – a 
közvetítésre –azonban ekkor is csak a felek közös kérelmére kerülhet sor. Ha tehát 
bármelyik fél nem kívánja a közvetítői eljárás lefolytatását, azt befejezettnek kell 
tekinteni és a felfüggesztett peres eljárás folytatódik. 

A felek ilyenkor igazolást kapnak arról, hogy a bírói kötelezésnek eleget téve 
az első meghallgatáson megjelentek. 

Ennek azért is van jelentősége, mert a megjelenés elmulasztása esetén a 
folytatódó peres eljárásban a közvetítői megbeszélésen önhibájából meg nem jelenő 
fél a másik fél költségeinek megfizetésére kötelezhető. 

Végezetül néhány statisztikai adat: 2013-tól 2015. év végéig országosan kb. 
2000 közvetítői ülés megtartására került sor – ennél jóval több kérelem érkezett, 
amelyekből nem mindig lett közvetítői eljárás – és ezek kb. 50 %-a végződött 
megállapodással. 

A Miskolci Törvényszéken 2014. évben indult a közvetítés. 2015. év végéig kb. 
100 ügyből szintén 50 %-os volt a megállapodások aránya. 

A Miskolci Törvényszéken egyébként két bírósági titkár dolgozik 
közvetítőként is, a törvényszék területén pedig további öt fő azokon a 
járásbíróságokon, ahol a bírák létszáma a hét főt meghaladja. Ők általában bírósági 
titkárok, de vannak köztük a közvetítői képesítést megszerző bírák is. A számadatok 
tűnhetnek kevésnek, mi azonban ezekre is büszkék vagyunk, hiszen az alternatív 
vitarendezés mondhatjuk, hogy gyerekcipőben jár Magyarországon és a bírósági 
gyakorlatban is. 

Zárszóként köszönetet mondok dr. Barna Évának, a Miskolci Törvényszék 
bírájának, aki nélkül a jelen tanulmányom a nyújtott színvonalon nem jöhetett volna 
létre. 
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EIN NEUES GEBIET: DIE ÜBUNG DER „DEAL-MEDIATION” IN DEUTSCHLAND 

ILDIKÓ GAAL-BAIER 

 
In einem schriftlichen Vertrag wird  

das Essentielle von Details gern überlagert. 

 

Was bedeutet Deal Mediation? 

 

Deal Mediation ist ein Verfahren, mit dem Ziel der Gestaltung einer – aus der Sicht 
der Parteien – erfolgreichen Vertrags-beziehung mit der Unterstützung eines 
neutralen und unabhängigen Dritten, des Deal Mediators, auf der Grundlage des 
Mediationsgesetzes.1 

 

Der Unterschied zwischen dem schriftlichen Vertrag und der Vertragsbeziehung 

Der schriftliche Vertrag regelt die Interaktion zwischen den Vertragsparteien für die 
Zukunft.  

Der Vertragstext ist  

 statisch gilt für die gesamte Laufzeit (pacta sunt servanda), 

 justiziabel, er kann gerichtlich überprüft werden und rechtliche 
Konsequenzen z.B. Schadensersatz, mit sich bringen, 

 interpretierbar: Begriffe, Bedingungen, Daten, Zahlen, Verpflichtungen, 
Preise. 

 

Die Vertragsbeziehung 

 

Die Vertragsbeziehung wird von der schriftlichen, mündlichen und tatsächlichen 
Interaktion und Kommunikation der Menschen geprägt, sie wird von den 
Vertragsparteien als Menschen in ihrer jeweiligen Rolle gelebt und durch ihre 
Persönlichkeit beeinflusst. Sie 

 unterliegt der Veränderung (Wechsel der Akteure, Änderung ihrer Sichtweise, 
Lebenssituation, Interpretation, externe Rahmenbedingungen) 

 wird von Emotionen und Vernunft begleitet 

 wird von den Kommunikationsstilen und der Haltung der Akteure geprägt 

 unterliegt der Betonung der Überzeugung (oder des Zwanges) 

 braucht Vertrauen und Zuverlässigkeit für das Gelingen 

 kann vom gegenseitigen Verständnis getragen und weiterentwickelt werden. 

                                                 
 Wirtschaftsmediatorin, Rechtsanwältin (Gaal-Mediation) 
1 Definition nach Gaal-Baier/Lenze 
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Was macht ein Deal Mediator? 

 

Die Funktion des Mediators 

 

Der Mediator stellt die Balance zwischen dem schriftlichen Vertrag und der 
Vertragsbeziehung her, in dem er  

 von den Akteuren unabhängig ist, 

 allparteilich, neutral und vertraulich handelt, 

 für Partizipation sorgt, 

 die Akteure zur fairen Interaktion und zur Verhandlungskompetenz befähigt, 

 die Akteure zur Konfliktprävention motiviert, in dem sie ihre eigenen, und 
auch die Interessen der anderen Seite beobachten und beachten, 

 die Differenzen zwischen dem schriftlichen Vertrag und der gelebten 
Vertragsbeziehung, die Inkongruenz aufdeckt, 

 das Bewusstsein für Sachinhalte und deren Konsequenzen herstellt, 

 die unterschiedlichen Verhalten bei in der Verhandlung synchronisiert: das 
Tempo, die Förmlichkeit, den Kommunikationsstil, den Zeitrahmen, die 
physische Entfernung und Erwartungen, 

 die Anpassung der Vertragsbeziehung an Veränderungen ohne gegenseitige 
Vorwürfe und ohne eine - rechtlich oft strittige - Kündigung -, das 
Veränderungsmanagement ermöglicht.2 

                                                 
2 Literatur: Fischer, Roger – Uri, William – Patton: Das Harvard Konzept. Der Klassiker der 

Verhandlungstechnik aus 1981, Campus Verlag, 24. überarbeitete und aktualisierte Neuauflage, 2013. 
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EGY ÚJ TERÜLET: A „DEAL-MEDIATION” GYAKORLATA NÉMETORSZÁGBAN 

GAAL-BAIER ILDIKÓ 

 
 

„A szerződés szövegében a részletek 
könnyen elfedik a lényeget.” 

 

Mit jelent az, hogy deal-mediation? 

 

A deal-mediation egy folyamat, amelynek az célja, hogy a szerződő felek egy – a saját 
szemszögükből – sikeres szerződéses kapcsolatot alakítsanak ki, egy semleges és 
független harmadik személy támogatásával, a „deal”-mediátorral, aki a mediációról 
szóló törvény alapján jár el.1 

 

A szerződés szövege és a szerződéses kapcsolat közötti különbség 

 

A szerződés szövege a jövőre vonatkoztatva szabályozza a szerződő felek közötti 
jogokat, kötelezettségeket. 

A szerződés szövege 

 statikus: az egész szerződési időszakra érvényes: pacta sunt servanda, 

 interpretálható: kétes fogalmak, feltételek, adatok, számok, kötelezettségek, 
árak, 

 bírói úton felülvizsgálható: mint okirat bizonyítékként szolgálhat és jogi 
következményeket, pl. kártérítést vonhat maga után. 

 

A szerződéses kapcsolat 

 

A tényleges interakció, valamint az írásbeli és szóbeli kommunikáció határozza meg 
a szerződéses kapcsolatot. Az emberek a saját szerepük és jellemük szerint 
cselekednek és határozzák meg a szerződéses kapcsolatot. 

 

A szerződéses kapcsolat 

 

 változás alatt áll: vállalatoknál, hivataloknál változnak a felek, szemszögük, 
életszituációjuk, interpretálásuk, külső keretfeltételeik, 

                                                 
 gazdasági mediátor, ügyvéd (Gaal-Mediation) 
1 Gaal-Baier/Lenze fogalmazása szerint. 
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 az érzések és az értelem kíséri, 

 a felek kommunikációs stílusa és belső tartása befolyásolja, 

 a hangsúlyozás, a meggyőződés és a kényszer képezi az alapját, 

 bizalomra és megbízhatóságra van szüksége a sikeréhez, 

 kölcsönös megértés tarthatja fenn, fejlesztheti tovább. 

 

Mit csinál egy „deal”-mediátor? 

 

A „deal”-mediátor egyensúlyt teremt a szerződés szövege és a szerződéses kapcsolat 
között úgy, hogy 

 független a felektől, 

 minden fél felé fordulva, semlegesen és bizalmasan cselekszik, 

 gondoskodik a közreműködésről (participációról), 

 a feleket képessé teszi a korrekt (fair) interakcióra és a tárgyalási 
kompetenciára, 

 a feleket motiválja a konfliktusok megelőzésére, hogy tudatosítsák saját 
érdekeiket és figyelembe vegyék a többiek érdekeit, 

 az írásba foglalt szerződés és a szerződéses kapcsolat közötti különbségekre, 
inkongruenciára felhívja a figyelmet, 

 a tartalmi elemeket és azok következményeit tudatosítja, 

 a tárgyalás alatt a különböző viselkedési formákat szikronizálja: a tempót, 
kommunikációs stílust, formaságokat, időkeretet, fizikai távolságot és 
elvárásokat, 

 elősegíti, hogy a szerződéses kapcsolat alkalmazkodjon a megváltozott 
körülményekhez, ne kerüljön sor kölcsönös szemrehányásokra és jogilag vitás 
felmondásra (változás-menedzselés).2 

 

                                                 
2 Felhasznált irodalom: Fischer, Roger – Uri, William – Patton: Das Harvard Konzept. Der Klassiker der 

Verhandlungstechnik aus 1981, Campus Verlag, 24. überarbeitete und aktualisierte Neuauflage, 2013. 
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SPECIÁLIS JELLEMZŐKKEL BÍRÓ HUNGARICUM: A GYERMEKVÉDELMI KÖZVETÍTŐI 

ELJÁRÁS DILEMMÁI 

JUHÁSZNÉ KOÓS EDIT 
 

„A ragaszkodást nem lehet elzárni, mint egy 
csapot. Főleg, ha az ember gyerekéről van szó.” 

(Cassandra Clare) 

 

A gyermekvédelmi közvetítői eljárás egy a családi közvetítői eljárások közül. Olyan, 
komplex jogszabályi háttérrel rendelkező speciális gyermekvédelmi szolgáltatás, 
amelynek fókuszában mindig a gyermek, illetve a „gyermek mindenek felett álló 
érdekének” képviselete áll. Mediációs eljárás, amelynek során az ügyben eljáró 
mediátor nem maradhat pártatlan, minden esetben a gyermek érdekeit kell szem 
előtt tartania, azok érvényesülését kell elősegítenie. 

Tennie kell mindezt egy konfliktusokkal terhelt, érzelmileg túlfűtött, a 
racionalitást, a józan belátást gyakran nélkülöző, ugyanakkor a másik vádolását, 
megtiprását, „földbe döngölését” sokszor célul kitűző családi vita, válóper során.  
Ezeknek a konfliktusoknak, válási procedúráknak áldozatai, elszenvedői – sőt, 
általában a viták „tárgyai” - a családban élő gyerekek. A gyermekekkel kapcsolatos 
vitás kérdések többnyire a szülői felügyeleti jog gyakorlására, illetve a 
kapcsolattartás szabályozására irányuló kérdésekre korlátozódnak. A szülők sokszor 
nem tudnak segítség nélkül megegyezni, igénylik, hogy egy harmadik, pártatlan 
személy segítse őket a vitás kérdések eldöntésében. A bíró, vagy a gyámhatóság 
ügyintézője az, akitől általában a megoldást várják. 

A harmadik, külső személy által hozott döntések azonban még akkor sem 
garantálják a kommunikáció javulását - és ebből kifolyólag a vitás kérdésekben a 
hatékony együttműködést -, ha azokat a döntéshozó a felek meghallgatását 
követően, egyéni érdekeiket is szem előtt tartva fogalmazza meg.  

Annak érdekében, hogy a szüleik konfliktusával érintett gyermekek minél 
kevésbé sérüljenek, hogy a különváló szülővel és családtagokkal a gyermeki 
kapcsolattartás biztosított legyen, a jogalkotó komplex jogszabályi hátteret hozott 
létre. 

 

A legfontosabb jogszabályok 

 

Kiemelt alapjogforrásként a következő dokumentumok határozhatóak meg: 

• A Gyermekek Jogairól szóló New York-i Egyezmény (1989. november 20., 
ENSZ Gyermekjogi Egyezménye)1 

                                                 
 jelzőrendszeri tanácsadó, bűnmegelőzési referens, kapcsolatügyeleti mediátor (Miskolci Egyesített Szociális, 

Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI)) 
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• Európa Tanács R (98) sz ajánlása (1998.01.21.)2  

 

A gyermekvédelmi közvetítői eljárás során kiemelendő: 

• az új Ptk. Családjogi Könyve3 

• a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről 

• az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról 

• a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

• a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 

 

Tekintettel arra, hogy a vitás kérdésekben az érintett felek tudnak igazán 
hatékony, mindkét fél számára elfogadható kompromisszumot kötni, a gyermekek 
mindenek feletti érdekét előtérbe helyező hivatkozott jogszabályi háttér lehetővé 
teszi, hogy azokban az elfajult családi vitákban, konfliktusokban, ahol a szülők nem 
tudnak megegyezni a gyerekeket érintő kérdésekben, a bíróság vagy a gyámhatóság 
elrendelhesse a gyermekvédelmi közvetítői eljárás igénybevételét.4 

 

A gyakorlat dilemmái 

 

A komplex, a gyermeket előtérbe helyező elméleti, jogszabályi háttér megvalósítása 
azonban a napi gyakorlat során számos kérdést vet fel a területen dolgozó 
szakemberekben, mediátorokban.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
1 „Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a mindkét szülőjétől vagy ezek egyikétől külön élő 

gyermeknek azt a jogát, hogy személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezést tarthasson fenn mindkét szülőjével, 

kivéve, ha ez a gyermek mindenek felett álló érdekeivel ellenkezik.” (9. cikk 3. pont) 
2 A közvetítőnek különös figyelmet kell fordítania a gyermekek jólétére és érdekeire, ösztönöznie kell a szülőket 

arra, hogy összpontosítsanak a gyermekek szükségleteire, és emlékeztetniük kell a szülőket a gyermekeik 

jólétével kapcsolatos elsődleges felelősségükre. (eredeti angol nyelvű szövegből fordítva) 
3 4:2. § A családi jogviszonyokban a gyermek érdeke és jogai fokozott védelemben részesülnek. 

4:178. § A gyermeknek joga, hogy különélő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn. A 

gyermeket nevelő szülő vagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani. 
4 4:177. § A gyámhatóság, kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból, a szülői felügyeletet gyakorló szülő 

és a gyermekétől különélő szülő közötti megfelelő együttműködés kialakítása, a különélő szülő jogainak 

biztosítása érdekében – ideértve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást – a szülők számára 

közvetítői eljárás igénybevételét rendelheti el. 
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Az önkéntesség kérdése 

 

A mediáció alapfeltétele az önkéntesség. A közvetítői eljárás elrendelése azonban 
megkérdőjelezi ennek a feltételnek az érvényesülését. Hogy lehet valami önkéntes, 
ha egyszer kötelező? 

A gyermekvédelmi közvetítői eljárást folytató mediátorok részéről komoly 
felkészültséget igényel az érintett szülők motivációjának felkeltése a mediációs 
eljárás iránt. 

Meg kell tudni a felnőttekkel értetni azt, hogy gyermekeik mindkettőjüket 
egyformán szeretik, hogy a szülők harcának valós áldozatai ők, és a tartósan fennálló 
viták  súlyosan károsítják érzelmi fejlődésüket. A mediátornak el kell érnie, hogy a 
szülők tényleg higgyék, hogy a közösen hozott megállapodásuk szolgálja leginkább 
gyermekeik érdekeinek érvényesülését. 

 

A jelzési kötelezettség kérdésköre 

 

A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30 §-a előírja, hogy a gyermekvédelmi közvetítői 
eljárásban eljáró mediátornak kötelező jelzéssel élnie, amennyiben megítélése szerint 
felmerül a gyermek bántalmazásának gyanúja.5 

Ez a kötelezettség újabb lelkiismereti és szakmai kompetenciákkal kapcsolatos 
kérdéseket vet fel egy olyan „munkakapcsolatban”, amelynek alapja a bizalom 
kellene legyen. A közvetítő jelzésre kötelezett jelzőrendszeri tagként való 
megjelenítése azonban nem sok mérlegelési lehetőséget hagy. 

 

A családban élő gyermekek meghallgatásának kérdése 

 

A gyermek közvetítői eljárásba történő bevonásának célja - függetlenül attól, hogy a 
szülőkkel egyszerre történik-e, vagy a mediátor hallgatja meg külön, és képviseli az 
általa elmondottakat - minden esetben az, hogy véleménye, vágyai megfogalmazásra 
kerülhessenek, és a szülők által kötött megállapodás ennek tükrében kerülhessen 
megkötésre.6 

                                                 
5 A közvetítő haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt, ha megítélése szerint a gyermek érdekében sürgős 

intézkedés megtétele indokolt, különösen, ha bármelyik szülővel szemben felmerül a gyermek bántalmazásának 

vagy súlyos elhanyagolásának gyanúja. 
6 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30/B.§ 

A közvetítő annak érdekében, hogy a gyermek az őt érintő döntések előkészítése során véleményt 

nyilváníthasson, 

a) a korlátozottan cselekvőképes gyermeket kérelmére, 

b) az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermeket a felek kérelmére vagy a gyámhivatal 

javaslatára 

bevonhatja a közvetítői eljárásba, feltéve, hogy ez a gyermek számára nem jelent túl nagy megterhelést, valamint 

érzelmi fejlődését a felek által elmondottak, illetve a felek magatartása várhatóan nem veszélyezteti. 
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Ez a felvetés azonban a gyakorlati alkalmazás során ismét szakmai 
dilemmákhoz vezet. 

Abban nincs vita egyetlen szakember között sem, hogy a gyermekelhelyezés 
vagy a válóper során a gyermek véleményének megkérdezése, figyelembe vétele 
kiemelt fontossággal bír. A problémát az okozza, hogy hol vannak azok a kardinális 
pontok, amelyeket, ha az ügyben eljáró szakemberek figyelembe vesznek, 
betartanak, a gyermek nem áldozata, tárgya, hanem „nyertese” lesz a folyamatnak. 
Amikor azt érezheti, hogy véleménye valóban számít szülei döntésénél, de nem neki 
kell választania a szülei között.  

A Partners Hungary Alapítvány 2016 januárjában életre hívott egy olyan 
szakmai munkacsoportot, ahol az együttműködő szakemberek a gyermek mediációs 
eljárásba történő bevonásával kapcsolatosan felmerülő dilemmákra reagálva 
kívántak megfogalmazni egy szakmai ajánlást. A munkacsoport egy éves munkája 
során világossá vált, hogy nem tudnak egyértelmű választ adni a gyermekek 
bevonásával kapcsolatosan ők sem, de az egységes kritériumrendszer kidolgozásával 
segíthetik a mediátorokat a döntések meghozatalában.7 

 

A szolgáltatás térítésmentességének kérdése 

 

Ahogy arra már utaltam, a gyermekvédelmi közvetítői eljárás a gyermekvédelmi 
rendszer egyik szolgáltatásaként is megjelenik, szorosan kapcsolódva a 
kapcsolattartási ügyeleti szolgáltatáshoz.  

A jogalkotó felismerte, hogy a kapcsolattartás rendezése érdekében szükséges 
és érdemes egy olyan módszert biztosítani a felek számára, amely alkalmazásával a 
közvetítő nem hatóságként dönt a családi élet egyik legkényesebb, legérzékenyebb 
kérdésében, hanem a feleknek nyújt segítséget abban, hogy érdekeik, érzelmeik 
mentén kidolgozzák a család, de elsősorban a gyermek érdeke szempontjából legjobb 
egyezséget.8   

A gyermekvédelmi törvény értelmében a gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzése, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében, a 
gyermekvédelmi rendszer részét képező, és jelenleg járási hatáskörű Gyermekjóléti 
Központok részére kötelező feladat a kapcsolattartási ügyelet, és ennek keretein belül 
a közvetítői eljárás biztosítása.9 

                                                 
7 Partners Hungary Alapítvány: A gyermek szerepe a válási mediáció során. Szakmai ajánlás-tervezet 2017. 

március 
8 Somfai Balázs: A szülői felügyelet és a gyermekvédelmi gondoskodás. In: Kőrös András (szerk.): A családjog 

kézikönyve. II. Kötet. Budapest, 2007. 772. o. 
9 1997 évi XXXI. tv.; Gyermekvédelmi tv. 40§. 2) ab; 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 22.§ “A kapcsolattartási ügyelet biztosítja 

c) az érintettek kérésére, valamint a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást 

(mediáció), melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, 

és annak mindkét fél részéről történő betartása, és 

d) a konfliktuskezelő szolgáltatást vagy az önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti 

szolgáltatást.” 
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A Miskolci Gyermekjóléti Központban a közvetítői eljárás és a kapcsolattartási 
ügyelet egyaránt ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás. Tapasztalataim szerint 
azonban nem könnyíti meg a mediátor dolgát az ingyenesség, hiszen a szülők 
motiválatlanságát még tovább fokozó tényezőként jelenhet meg.  

 

A gyermekvédelmi közvetítés és a mediáció 

 

A gyermekek védelme érdekében folytatott közvetítői eljárás csak egy a 
mediációs eljárások széles palettáján.  Szükség lehet a szülők kapcsolatának 
megromlása, válás, illetve a gyermek és a külön élő szülő kapcsolattartásának 
elősegítése érdekében is. Létjogosultsága álláspontom szerint megkérdőjelezhetetlen. 

Bár alapelveiben, módszertanában követnie kell a mediáció általános 
szabályait, mégis eltérő szakmai fogások, súlypontok, speciális érdekek mentén kell 
működnie. 

A gyermekek ügyében eljáró mediátor itt is egy harmadik, kívülálló, a 
konfliktusban nem érintett személy, aki a felek közötti tárgyalást kézben tartja, és 
hozzásegíti az érintetteket a mindenkinek előnyös megállapodás létrehozásához. A 
mediáció e típusa is a jövőre koncentrál, önkéntes. A döntés lehetősége a feleknél 
van, a közvetítő az érdekek feltárásán keresztül igyekszik őket – a megértésen és 
elfogadáson keresztül – hozzásegíteni a megegyezéshez - az indulatok kezelésével, a 
viselkedési szabályokra vonatkozó megállapodással, a nyilvánosság kizárásával.10 

Ugyanakkor a gyermekvédelmi közvetítői eljárás alatt a mediátor nem lehet 
semleges résztvevő, hanem a gyermek érdekeit kell képviselnie a szülők közötti 
konfliktusban. 

A fenti feladat megvalósítása speciális képzettséget, empátiás, kommunikációs 
készséget, és egyértelmű elköteleződést igényel a gyermekek érdekeinek 
képviseletében. 

                                                 
10 Kardos Ferenc: Kapcsolatügyeleti kézikönyv: a kapcsolatügyelet gyakorlata. Budapest, 2006. 28. o. 
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FAMILIENMEDIATION UND UMGANG MIT KINDERN BEI TRENNUNG UND 

SCHEIDUNG 

CHRISTOPH BAUCH 

 
 

Hinwirken auf Einvernehmen im kindschaftsrechtlichem Verfahren 

Ausgangssituation 

 

Kindschaftsrecht, es reden die anderen: Jugendamt, Verfahrensbeistand, 
Sachverständiger, Umgangspfleger, Pflegeperson etc. Kindschaftssachen sind in der 
Regel für Familien existenziell, hoch emotional und greifen mit hoher Intensität in 
häufig bereits fragil gewordene Familienstrukturen ein. Eltern sind nicht selten 
entsetzt über den durch einen Antrag beim Familiengericht in Gang gesetzten 
Apparat und die Einmischung der vielen Außenstehenden in ihr Familienleben. 
Verunsicherung macht sich breit. Die Erwartungshaltung der Eltern ist hoch. 

Das familiengerichtliche Verfahren greift bei den Familien in bedeutende 
Grundrechte ein, die es zu beachten und zu wahren gilt. Für den beauftragten 
Anwalt gilt insbesondere in diesen Verfahren der in § 1 III BORA1 niedergelegte 
Grundsatz, konfliktvermeidend und streitschlichtend unter Beachtung der speziellen 
Verfahrensgrundsätze des FamFG2 und des materiellen Rechts zu agieren. In diesem 
FamFG findet sich § 156, Hinwirken auf Einvernehmen 

„(1) Das Gericht soll in Kindschaftssachen, die die elterliche Sorge bei Trennung und 
Scheidung, den Aufenthalt des Kindes, das Umgangsrecht oder die Herausgabe des Kindes 
betreffen, in jeder Lage des Verfahrens auf ein Einvernehmen der Beteiligten hinwirken, wenn 
dies dem Kindeswohl nicht widerspricht. ...“ 

Es geht im vorliegenden Aufsatz um die Rollen der agierenden 
Professionellen im familiengerichtlichen Verfahren, sowie beispielhaft um eine 
Möglichkeit des Hinwirkens auf Einvernehmen via mediationsanalogem 
Arbeitsansatz aus der Position des Verfahrensbeistandes. Darum wird seien Rolle 
etwas ausführlicher erläutert. In seiner Bedeutung ist er jedoch gleichwertig mit allen 
anderen Verfahrensbeteiligten.  

 

Verfahrensbeteiligte in Kindschaftssachen 

 

Wer also sind die Verfahrensbeteiligten in Kindschaftssachen? Im zweiten Buch des 
FamFG sind die Verfahren in Familiensachen geregelt, im Abschnitt drei die 
Verfahren in Kindschaftssachen.  

                                                 
 Mediator, Verfahrensbeistand (Praxis für Mediation & Konfliktmanagement) 
1 BORA (Berufsordnung für Rechtsanwälte) 
2 FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit) 
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Die Kindschaftssachen sind in Deutschland (und ich beziehe mich im 
Folgenden immer auf Deutsches Recht) in § 151 FamFG definiert und erfassen im 
Wesentlichen alle Verfahren, welche die Verantwortung für die Person oder das 
Vermögen eines Minderjährigen oder dessen Vertretung, unter anderem alle 
Verfahren, die die elterliche Sorge, das Umgangsrecht sowie die Kindesherausgabe 
betreffen. Das Familiengericht hat diesen Verfahren unbedingte Priorität 
einzuräumen (§ 155 FamFG). Das Vorranggebot gilt in jeder Lage des Verfahrens. Es 
ist unter anderem bei der Anberaumung von Terminen, bei der Fristsetzung für die 
Abgabe eines Sachverständigengutachtens und bei der Bekanntgabe von 
Entscheidungen zu beachten. Unter bestimmten Umständen kann es aber auch Sinn 
ergeben, das Verfahren zu entschleunigen. Dann schickt der Richter die Beteiligten 
beispielsweise in eine Mediation oder Beratung. Verpflichtend ist dies in 
Deutschland nicht möglich. Das Familiengericht kann jedoch zumindest die 
Teilnahme an einem kostenlosen Beratungsgespräch zur Mediation anordnen. 

§ 7 FamFG regelt sehr abstrakt den Beteiligtenbegriff. Dieser ist dadurch 
geprägt, dass der Gesetzgeber sich vor allem an den formellen Kriterien, 
insbesondere der Antragstellung bzw. der Antragsberechtigung, orientiert hat. 
Daran anknüpfend unterscheidet § 7 FamFG zwischen Beteiligten kraft Gesetzes 
(Antragsteller) und Beteiligten kraft Hinzuziehung, also Rechtsbetroffene. 

 

1. Verfahrensbeistand 

 

Nach § 7 II Nr. 1 FamFG sind in Sorgerechtsverfahren die betroffenen 
minderjährigen Kinder Verfahrensbeteiligte. Für nicht verfahrensfähige Beteiligte 
handeln im Verfahren deren gesetzlichen Vertreter (§ 9 FamFG). Das sind nach § 
1629 I BGB im Regelfall zunächst die Eltern, die aber selbst Beteiligte des Verfahrens 
sind. Daraus können Interessenkonflikte entstehen, so dass nach § 158 II Nr. 1 
FamFG die Bestellung eines Verfahrensbeistandes erforderlich ist. 

Die Rechtsfigur des Verfahrensbeistandes für minderjährige Kinder ist in § 158 
FamFG geregelt. Es besteht nach der Gesetzesreform (2009) geradezu eine 
Bestellungspflicht, soweit dies zur Wahrnehmung der Interessen des minderjährigen 
Kindes erforderlich ist. Der Verfahrensbeistand ist ein ausschließlich 
verfahrensrechtliches Institut, das heißt, es handelt sich nicht um eine Beistandschaft 
der §§ 1712 ff. BGB3. Er ist Interessenvertreter des betroffenen Kindes 
beziehungsweise der betroffenen Kinder für welche er seine Bestellung erhalten hat. 
Gesetzliche Vertreter bleiben vollumfänglich die Eltern.  

Für das FamFG hervorzuheben ist die Betonung des Gesetzgebers, dass es sich 
bei der Bestellung um einen „geeigneten“ Verfahrensbeistand handeln soll. Dies 
bezieht sich sowohl auf seine persönliche wie auch fachliche Eignung. Die 
vordergründige Aufgabe ist, das Interesse des Kindes festzustellen und sachgerecht 
in das Verfahren einzubringen. 

In der Praxis erfolgt die Bestellung des Verfahrensbeistandes nahezu 

                                                 
3 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) 
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ausschließlich im so genannten „erweiterten Wirkungskreis“ (§ 158 IV 3 FamFG), das 
heißt, der Verfahrensbeistand soll an der Erarbeitung einer einvernehmlichen 
Regelung mitwirken. Darauf werde ich Folgenden näher eingehen, wie dies im 
Konkreten aussehen kann. 

Was ein Verfahrensbeistand in seine äußerst verantwortungsvolle Tätigkeit 
einbringen soll, ist gesetzlich nicht klar definiert. Was er mitbringen sollte, findet man 
in den Selbstverpflichtungen der großen Interessenverbände und 
Arbeitsgemeinschaften für Verfahrensbeistände bzw. deren Mitgliedern (zum 
Beispiel „Berufsverband für Verfahrensbeistände, Ergänzungspfleger und 
Berufsvormünder für Kinder und Jugendliche – BVEB – e. V.“ und „Fachverband 
Anwalt des Kindes e. V.“). 

Idealerweise sollte der Verfahrensbeistand im Grundberuf aus dem 
psychosozialen Bereich kommen oder Jurist sein. Eine solide Fortbildung sollte je 
nach Vorkenntnissen zwischen 120 und 240 Unterrichtsstunden umfassen und je 
nach Herkunftsberuf mit entweder juristischem oder psychosozialem Schwerpunkt 
absolviert werden. 

Der mit dem Vermittlungsauftrag ausgestattete Verfahrensbeistand ist 
Verfahrensbeteiligter, der auf Grund seiner Stellung mit allen anderen Beteiligten 
unbeschwert direkten Kontakt aufnehmen und Gespräche führen kann. Er kann bei 
guter Arbeitsweise so zum „kooperativen Familienkoordinator“ werden. 

Auch in seiner Vermittlerrolle bleibt der Verfahrensbeistand 
Interessenvertreter des Kindes. Als solcher ist er gleichmaßen „Sprachrohr“ und 
„Dolmetscher“ des Kindes. Damit steht er weder dem Amtsermittlungsgrundsatz 
des Richters im Weg, dem Jugendamt (in der Ausübung des Wächteramtes, 
Kinderschutz), noch dem beratenden und begleitenden Anwalt. Er kann den Eltern 
vermitteln, was die grundgesetzlich verbürgte elterliche Autonomie bei der 
Kindererziehung bedeutet. Er kann und sollte den Eltern erläutern, dass im 
Kindschaftsrecht (vgl. Art. 6 II GG, §§ 1626 I, 1684 I BGB) bei genauerer Betrachtung 
nicht zuerst von elterlichen Rechten („SorgeRecht“) zu reden ist, sondern das dem 
Gesetzgeber folgend zuerst von Pflichten („Sorgepflicht“) zu reden ist. Diese Pflicht 
ist die so genannte Elternverantwortung. Und daraus ergibt sich ein sogenanntes 
PflichtRecht. 

Art. 6 II GG normiert die Pflicht der Eltern zur Pflege und Erziehung des 
Kindes als „zuvörderst“ wesensbestimmender Bestandteil des Elternrechts, das 
daher tatsächlich treffender als Elternverantwortung bezeichnet werden müsste. 
Diese Pflichtenbindung ist dabei mehr als eine bloße Schranke und unterscheidet das 
Elternrecht von allen anderen Grundrechten. 

Der Verfahrensbeistand kann in seiner Funktion vielleicht am ehesten mit 
einem Katalysator verglichen werden, der Reaktionen befördert, aber unverändert 
aus der Reaktion wieder hervorgeht – in Abgrenzung beispielsweise zum 
Jugendamt, das auf ein wenigstens einigermaßen solides Arbeitsbündnis mit den 
Eltern angewiesen ist, auch dann noch, wenn das Verfahren längst abgeschlossen ist.  
Der Verfahrensbeistand ist mit Abschluss des Verfahrens wieder aus dem familiären 
System heraus und kann so durchaus auch ungeliebte Tatsachen ansprechen, sich im 



74 | AKV Európai Szemle  2017/1. 

 

Zweifel unbeliebt machen. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass der Verfahrensbeistand „vermeintlich“ 
für eine Seite Partei ergreift, wenn er aufgefordert ist, zur Vorbereitung einer 
strittigen Entscheidung des Gerichts eine Empfehlung abzugeben. Gerade der 
professionell arbeitende Verfahrensbeistand muss sich am Ende positionieren und an 
dieser Stelle finden die Vermittlungsbemühungen ihre Grenzen.  

Selbst für den eher seltenen Fall, dass beide Elternteile tatsächlich gleich gut 
geeignet sind, das Kindeswohl zu erhalten und zu fördern, kann es nicht um die 
Frage nach besser oder schlechter gehen, sondern darum, die für das betroffene Kind 
am wenigsten schädliche Alternative zum ehemals mehr oder weniger glücklichem 
Familienleben.  

Im Übrigen wäre der aus gutem Grund nicht definierte Rechtsbegriff 
„Kindeswohl“ für das konkrete Familiensystem zunächst gemeinsam mit den Eltern 
zu definieren. Für eine Familie, die auf Sozialleistungen angewiesen ist, muss diese 
Definition zwangsläufig anders ausfallen als für eine Familie inwelcher das Kind mit 
goldenem Löffel gefüttert wird. 

Gegen die Bestellung eines Verfahrensbeistandes ist kein Rechtsmittel 
möglich. In der Regel können erst im Beschwerdeverfahren wirksame 
Einwendungen gegen die Person bzw. die Arbeitsweise des Verfahrensbeistandes 
erhoben werden. Das passiert aber in der Praxis äußerst selten. Bestenfalls dann, 
wenn ein Vermittlungsversuch gescheitert ist und der Verfahrensbeistand sich für 
das Kind klar positionieren muß. 

 

2. Jugendamt 

 

Auch das Jugendamt ist Beteiligter des Verfahrens. Es ist jedoch nicht schon von 
Amts wegen zu dem Verfahren hinzuzuziehen, sondern nur bis auf die Ausnahme 
des § 162 II 1 FamFG nur auf Antrag (§ 162 II 2 FamFG). Das Jugendamt hat also im 
weitesten Sinn die Wahl, ob es nur im Rahmen der Anhörung gem. § 162 I FamFG 
am Verfahren teilnehmen will oder eine Notwendigkeit sieht, als Beteiligter aktiv am 
Verfahren mitzuwirken. Stellt das Jugendamt einen Antrag auf Beteiligung, hat das 
Gericht gem. § 7 II Nr. 2 FamFG eine Hinzuziehung zu veranlassen. Ein 
Ermessensspielraum besteht diesbezüglich nicht. Wenngleich nicht üblich, kann das 
Jugendamt in dem Fall auch an den Kosten beteiligt werden, was nach meinem 
Kenntnisstand in der Praxis wohl eher äußerst selten vorkommt (mir ist kein einziger 
Fall persönlich bekannt).  

§ 155 II 3 FamFG verlangt, dass das Jugendamt in Kindschaftssachen zu hören 
ist. Je nach Lage des Falls, Bekanntheit der Familiensache beim Jugendamt (bereits 
erfolgte Beratung eines Verfahrensbeteiligten, aktuell stattfindende Familienhilfe 
etc.) sowie den vorhandenen Kapazitäten ist das tatsächliche Engagement bzw. die 
Involvierung des Jugendamtes bzw. seines Vertreters. Häufig gibt das Jugendamt 
eine schriftliche Stellungnahme ab oder berichtet mündlich im Termin. Soweit die 
Beteiligten im Vorfeld überhaupt dem Jugendamt bereits bekannt sind, äußert sich 
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der Mitarbeiter zum aktuellen Sachstand, so wie er sich im Termin darstellt. 

In den Fällen, in denen das Jugendamt auf seinen Antrag hin am Verfahren zu 
beteiligen ist (§ 162 II FamFG), ist der Einfluss des Jugendamtes auf das Verfahren 
nicht zu unterschätzen. 

In der Regel findet eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt und 
dem Familiengericht unter Maßgabe des Kindeswohls statt. Die entsprechenden 
Sachbearbeiter sind häufig bereits gerichtsbekannt. Das heißt nicht, dass im Sinne 
einer Präjudizierung Absprachen getroffen werden, sondern dass der Austausch 
besonders intensiv ist. 

Insbesondere in den Fällen, in denen bereits eine umfangreiche Beratung oder 
Familienhilfe stattgefunden hat, wird die anwaltliche Vertretung der Eltern 
erfahrungsgemäß andere Versionen der Verhältnisse und der Interaktionen der 
einzelnen Beteiligten als durch die Mandantschaft erfahren. Der Spagat für den 
Anwalt ist, die Darstellung des Mandanten mit der Darstellung des Jugendamtes 
abzugleichen und zu entscheiden, ob und in welchem Umfang anwaltliche 
Intervention erforderlich und geboten ist. In der Regel sind die 
Jugendamtsmitarbeiter auch für den Anwalt gesprächsbereit, so dass sich dieser ein 
eigenes Bild verschaffen kann. 

 

3. Rechtsanwalt 

 

§ 10 FamFG regelt, soweit eine Vertretung durch Rechtsanwälte nicht geboten ist 
(Ausnahme Familienstreitsachen, Ehesachen § 114 FamFG), dass die Beteiligten das 
Verfahren selbst betreiben können. Sie können sich jedoch durch einen Rechtsanwalt 
als Bevollmächtigten vertreten lassen. In der Regel sind die Beteiligten auf Grund der 
Komplexität der Materie auf anwaltliche Hilfe angewiesen, um effektiven 
Rechtsschutz zu erlangen. 

 

4. Beistand 

 

Im Termin können die Beteiligten mit Beiständen erscheinen (§ 12 FamFG). Beistand 
kann sein, wer in Verfahren, in denen die Beteiligten das Verfahren selbst betreiben 
können (z.B. Kindschaftssachen), als Bevollmächtigter zur Vertretung befugt ist, so 
neben rechtskundigen Personen volljährige Familienangehörige oder andere 
Vertrauenspersonen, die vom Gericht als Beistand zuzulassen sind, wenn dies 
sachdienlich ist und nach den Umständen des Einzelfalls ein Bedürfnis besteht. 
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5. Pflegeperson 

 

Nach § 161 I FamFG kann das Gericht in Verfahren, die die Person des Kindes 
betreffen, die Pflegeperson im Interesse des Kindes als Beteiligte hinzuziehen, wenn 
das Kind (z.B. als Maßnahme des Jugendamtes „Hilfe zur Erziehung“) seit längerer 
Zeit in einer Pflegefamilie lebt. Dies gilt entsprechend, wenn das Kind auf Grund 
einer Verbleibensanordnung nach § 1682 BGB bei dem dort genannten Ehegatten, 
Lebenspartner oder Umgangsberechtigten lebt. Die Vorschrift des § 161 I 1 FamFG 
gestattet es dem Gericht bei länger andauernden Pflegeverhältnissen die 
Pflegeperson als Beteiligte formell am Verfahren zu beteiligen und ihr die mit der 
Beteiligung verbundenen Rechte und Pflichten aufzuerlegen. Das Ermessen des 
Gerichts bei der Entscheidung über die Hinzuziehung wird durch das Interesse des 
Kindes begrenzt. Ein entsprechendes Interesse liegt vor, wenn eine Hinzuziehung 
dem Kindeswohl dienen kann. Die formelle Beteiligung stellt sicher, dass die 
Pflegeperson über den Fortgang des Verfahrens und über die Beweisergebnisse 
informiert wird und aktiv auf den Verlauf des Verfahrens Einfluss nehmen kann. 

Zugleich kann sie, zum Beispiel bei der Regelung des Umgangs mit dem Kind, 
unmittelbar in die Entscheidung des Gerichts mit einbezogen werden.  

Anders als bei der Mitwirkung des Jugendamtes nach § 162 III 2 FamFG sieht 
§ 161 FamFG für die Pflegeperson aber keine verfahrensrechtliche 
Beschwerdebefugnis vor. Zumindest ist die Pflegeperson nach § 161 IIFamFG in der 
Kindschaftssache anzuhören, wenn das Kind seit längerer Zeit in der Familienpflege 
lebt. 

 

6. Sachverständige (Gutachter) 

 

Der Sachverständige ist formell kein Verfahrensbeteiligter iSv § 7 FamFG, sondern 
Beweismittel nach § 402 ZPO. Die Beauftragung eines Sachverständigen steht im 
Ermessen des Gerichts. Sachverständige entscheiden oft faktisch das Verfahren, nur 
in seltenen Fällen kommt es zu abweichenden gerichtlichen Entscheidungen. Die 
sachverständige Begutachtung stellt eine schwierige, hochkomplexe Aufgabe mit 
hohen Anforderungen an Ausbildung und Kenntnisstand dar. Gutachten können 
auch zu einem erheblichen, teilweise nicht kalkulierbaren Kostenanstieg führen. In 
der Regel gründen die Gutachten auf der gerichtlichen Beweisfrage, welcher 
Elternteil zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge besser geeignet scheint oder in 
welchen Umfang ein Umgang des Kindes mit dem anderen Elternteil zu empfehlen 
ist, mit einem mehr oder weniger klaren Entscheidungsvorschlag, der nicht selten 
mit der Aufforderung an die Eltern verbunden wird, im Interesse des Kindes besser 
miteinander zu kommunizieren und zu kooperieren. 

Wie ein solcher Entscheidungsvorschlag bei fortbestehender Ablehnung eines 
Elternteils umgesetzt werden kann, wird dagegen nicht selten nur sehr oberflächlich 
beschrieben. Derartige Gutachten scheinen oftmals nicht ausreichend. Nach § 163 
FamFG soll der Sachverständige die Eltern zunächst über die negativen 
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psychologischen Auswirkungen einer Trennung auf alle Familienmitglieder 
aufklären und sodann versuchen, bei den Eltern Verständnis und Feinfühligkeit für 
die von den Interessen des Erwachsenen abweichenden Bedürfnisse und die 
psychische Lage des Kindes zu wecken. Gelingt dies, kann er mit den Eltern ein 
einvernehmliches Konzept zum zukünftigen Lebensmittelpunkt des Kindes und zur 
Gestaltung des Umgangs erarbeiten.  

Nach § 163 II FamFG kann das Familiengericht in Kindschaftsverfahren, die 
die Person des Kindes betreffen, den Sachverständigen auch damit beauftragen, die 
Eltern zur Erzielung eines Einvernehmens und zur Wahrnehmung ihrer elterlichen 
Verantwortung bei der Regelung der elterlichen Sorge und des Umgangs zu 
bewegen. Nicht selten geschieht ein solcher Einigungsversuch des Sachverständigen 
in Kooperation mit dem Verfahrensbeistand und/oder dem Jugendamt. 

An dieser Stelle seien auch einmal Kritikpunkte angemerkt: Während Gericht, 
Verfahrensbeistand und Jugendamt einen relativ klar definierten Aufgabenbereich 
haben, ist dies beim Sachverständigen nahezu gar nicht gegeben. Die 
Verschwiegenheitsverpflichtung des Mediators nach § 4 MediationsG ist beim 
Sachverständigen ebenfalls nicht gegeben, auch dadurch können sich in der Folge 
Konflikte ergeben. Erkenntnisse aus dem Versuch der gütlichen Beilegung durch den 
Sachverständigen können damit in das weitere Verfahren eingebracht werden. Die 
Grenzen zu Therapie und Beratung können da leicht verschwimmen. Insbesondere 
bei unklarer Aufgabenstellung durch das Gericht bzw. durch unsaubere Arbeit des 
Sachverständigen. 

Wir können sehen, es können sehr viele Menschen an einem solchen 
kindschaftsrechtlichem Verfahren beteiligt sein. Noch gar nicht erwähnt wurde der 
Richter, welcher natürlich verfahrensleitend tätig ist. In der Beschwerdeinstanz 
kommt mindestens noch ein weiterer Richter, möglicherweise auch drei Richter 
hinzu. Je nach Komplexität des Verfahrens bzw. in Abhängigkeit vom 
Verfahrensgegenstand ist dies ein riesiger Aufwand. Nicht selten wird der Versuch 
von den Eltern unternommen, ihr Kind zum Zünglein an der Waage ihres 
Unvermögens zu machen. Das Kind soll entscheiden, wo es leben will oder wie es 
die Betreuungszeiten durch den abwesenden Elternteil gestaltet haben möchte.  

Jedem durchschnittlich begabtem Menschen wird bei näherer Betrachtung der 
Situation ziemlich schnell klar, dass ein Kind damit völlig überfordert sein muss: 
Dafür, wofür die erwachsenen Eltern mindestens einen Richter, je einen Anwalt, 
mindestens einen Jugendamtsmitarbeiter, möglicherweise einen Mitarbeiter einer 
Sozialpädagogischen Familienhilfe, je Elternteil einen Anwalt, einen 
Verfahrensbeistand, einen Gutachter, einen Mitarbeiter einer 
Erziehungsberatungsstelle benötigen, um Klarheit in die Konfliktbearbeitung zu 
bekommen, soll das Kind mit seiner kleinen Weltsicht auf seine schmalen Schultern 
die gesamte Last des elterlichen Unvermögens inklussive der elterlichen 
Verantwortung geladen bekommen. Das kann nicht gut gehen. In 80% der Fälle 
möchte das Kind eigentlich sich beide Eltern erhalten, möchte von diesen geliebt und 
versorgt werden und nicht eine Entscheidung für Mami und gegen Papi oder 
umgekehrt treffen müssen. 
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Wie kann diese Situation für das Kind weitgehend vermieden werden? 
Eigentlich nur dadurch, dass es wenigstens einem der agierenden Professionellen 
gelingt, die Eltern genau darauf zu fokussieren und für die dramatische Situation des 
Kindes zu sensibilisieren. Den Eltern muss klar werden, dass dieses Kind im 
wahrsten Wortsinn unschuldig ist. Unschuldig an seinem Sein, unschuldig an der 
Situation, unschuldig an dem Streit der Eltern. Es hat damit nichts zu tun. Es darf 
Ruhe, Frieden und fürsorgende, bedingungslose Liebe und verantwortungsvolles 
Handeln von seinen Eltern erwarten. 

Häufig erwarten diese jedoch sehr verkürzt, dass die anwaltlichen 
Vertretungen für sie vermeintliche „Rechte“ einklagen und vor Gericht durchsetzen. 
In der Regel verlieren sie in diesem Grabenkrieg verletzter Gefühle in der Folge von 
Trennung und Scheidung die Bedürfnisse ihres Kindes teilweise oder auch völlig aus 
dem Auge. 

An deren Stelle treten die jeweils eigenen Befindlichkeiten. Verdrängt wird 
dabei nicht selten die Tatsache, dass neben der Unschuld der Kinder auf Seiten der 
Eltern natürlich Schuld lastet. Bekanntermaßen gehören zu einem Streit immer zwei. 
Jeder ist am Anderen und auch an sich selbst schuldig geworden. Diese Schuld wird 
ausgeblendet, bestenfalls ausschließlich dem Anderen zugewiesen. 

Das Schuldprinzip ist bereits lange aus dem Rechtssystem im 
Kindschaftsrecht, Eherecht etc verschwunden. Der christlich-abendländisch tradierte 
Wertekanon ist beginnend mit der Säkularisierung als überholt antiquiert ersatzlos 
aufgegeben worden. 

Und dennoch - so ist meine Erfahrung der letzten 12 Jahre - steht die 
Schuldfrage immer wieder im Raum. Ausgesprochen oder - weitaus häufiger - als 
stiller Vorwurf. 

In den letzten Jahren habe ich mich in meinem Arbeitsansatz davon 
verabschiedet, als Mediator ausschließlich zukunfts- und lösungsorientiert zu 
arbeiten und den betroffenen Eltern zu vermitteln, dass sie die Vergangenheit ruhen 
lassen müssen, um eine tragfähige Lösung für die Zukunft zu finden. Gleichermaßen 
arbeite ich so - soweit möglich und von den Eltern gewünscht - wenn ich als 
Verfahrensbeistand vom Gericht im erweiterten Wirkungskreis, also mit „Hinwirken 
auf Einvernehmen“, bestellt werde. 

Dann weitgehend mediationsanalog, mit dem Verweis darauf, dass ich als 
Interessenvertreter der Kinder nicht zu 100% neutral sein kann, sondern deren 
Interessen und Bedürfnisse im Hinterkopf in den Prozess mit einbringe. 
Allparteilichkeit im Verhältnis zu den Eltern als Medianden kann ich natürlich 
zusichern. 

Wie sieht nun die konkrete Arbeit aus? Wenn ich zu der Einschätzung 
gelange, dass die Eltern und ihr Anliegen mediierbar sind, versuche ich sie für diesen 
Ansatz zu gewinnen. Sehr häufig erlebe ich dabei, dass sie froh sind, dass mein 
Grundanliegen ist, das Kind weitgehend zu schützen und stattdessen sie selbst in die 
Pflicht zu nehmen. 

Entsprechend den klar strukturierten Abläufen einer Mediation, deren 
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Erläuterung ich mir hier vor dem geschätzten Fachpublikum erspare, arbeite ich mit 
den Eltern das Eisbergmodell ab.  

Ausgehend von dem, was an der Oberfläche sichtbar ist, gehen wir im Prozess 
in die Tiefe. Das braucht unter Umständen einen langen Atem für die Medianten, 
denn wir lassen Emotionen und Schuld nicht aus. Im Gegenteil, sie bekommen jene 
Bedeutungsdimension, welche ihnen die Medianten zunächst zuweisen. Nur wenn 
bei mir der Eindruck entsteht, dass die Eltern sich in puren Schuldzuweisungen dem 
Anderen gegenüber verlieren, hinterfrage ich dies und lenke sie so im Idealfall auf 
die Erkenntnis des eigenen Schuldanteils. 

Dies ist bitte nicht zu verwechseln mit einem beraterischem oder gar 
therapeutischem Ansatz. Noch bewegen wir uns in mediativen Strukturen, an dieser 
Stelle am ehesten noch der Konflikterhellung zuzuordnen. 

Wenn die Erkenntnis des jeweils eigenen Schuldanteils, befördert durch den 
Einsatz geeigneter Fragetechniken, überzeugend erfolgt ist, lenke ich den Blick auf 
den meist visualisierten Eisberg und kehre diesen um. Das heißt, ich lege über den 
Eisberg ein ebenso großes „V“.  

Insbesondere den religiös a-musikalischen Medianden erläutere ich nun 
meinen weiteren Arbeitsplan mit ihnen. Ich erkläre, dass das „V“ für mich für den 
Begriff „Veränderung“ aber auch für „Vertrauen“ steht. Bezogen auf die Medianten 
‚Vertrauen’ in die eigene Kraft, durch eigenes Handeln zunächst sich selbst und die 
Perspektive nachhaltig verändern zu können. Unterschiedliche Identitäten 
konstituieren unterschiedliche Perspektiven und umgekehrt und beide sind aus sich 
selbst heraus begrenzt. Durch die bewusste und kontrollierte Verschiebung der 
erkannten Grenzen und die eigene Begrenztheit eröffnen sich neue Perspektiven, die 
wiederum Einfluss auf die Identitätsentwicklung haben (können). Zunächst bezogen 
auf die jeweils eigene Identität im Weiteren auch bezogen auf die Identität des 
Anderen (Stichwort: Wechselbezüglichkeit).  

Bin ich soweit gekommen, kann ich das „V“ weiter beschriften. Oben links 
füge ich ein: ‚Glaube’, an der unteren Spitze ‚Hoffnung’ und oben rechts ‚Liebe’ ein. 
Von der Liebe schlage ich einen Bogen zu ‚Glaube’. 

Ich erläutere den Eltern (durchaus die theologischen Tugenden im Hinterkopf 
habend, bezogen auf 1 Kor. 13:  

„1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre 
ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 

2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis 
und hätte allen Glauben, so daß ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre 
ich nichts. 

3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen, und 
hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. 

4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht 
Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 
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5 sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie läßt sich nicht erbittern, sie 
rechnet das Böse nicht zu, 

6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit;  

7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.  

8 Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das 
Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. 

9 Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. 

10 Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. 

11 Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug 
wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. 

12 Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu 
Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. 

13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter 
ihnen“.) 

 

dass sie auf einem guten Weg sind (Loben!). Sie haben in das Verfahren zunächst 
ihren Glauben eingebracht, ihre Herausforderung (Konflikt) angeleitet (mediiert) 
zwar aber letztlich doch selbst meistern zu können. 

Ich steige mit ihnen bis in die unterste emotionale Talsohle, dort, wo in der 
letzten Ecke des Denkens die ‚Schuld’ eingelagert ist und die Scham darüber. 
Wissend um den Betrug am Anderen, den Verletzungen, der eigenen Wut und all 
dem Dunklen, das Vergebung bislang unmöglich gemacht hat. Vergebung mir selbst 
für die Schuld mit welcher ich den Anderen verletzt habe aber auch Vergebung dem 
Anderen und dem mit was er an mir schuldig geworden ist. Noch eine 
Bedeutungsdimension des ‚V’. 

Nun sind wir bei der „Hoffnung“ angekommen. Hoffnung, das es von nun an 
wieder besser wird. Das Verhältnis zueinander, der Blick auf die kleine und die 
große Welt nach Oben, heraus aus dem Tal ins Licht. Hoffnung genau diese Welt 
gestalten zu können. Hoffnung mit dem Anderen in ein anderes Sein, ein anderes 
zueinander-Sein eintreten zu können. Die Hoffnung, sich als getrenntlebendes 
Elternpaar neu erfinden zu können. Hoffnung, sich eine neue Identität geben zu 
können, ohne sich selbst zu verlieren. 

Es wird noch einmal anstrengend und beschwerlich. Es geht aufwärts 
(Optionen entwickeln). Der Weg ist das Ziel. Wie kann das gelingen. Was brauche 
ich dafür, was braucht der Andere. Was habe ich erkannt. Was bringe ich ein. Nicht 
als Forderung an den Anderen, sondern als Forderung an mich selbst, in der (neuen) 
Wechselbeziehung zum anderen. 

Bei der Entwicklung der Optionen ergibt sich bei guter Arbeit quasi als 
Abfallprodukt und nicht als Ziel ein Konsens. Er erwächst aus dem Verstehen und 
verstehen der Position des Anderen. Dafür ist kein „Einverstanden-sein“ nötig. 
Verstehen ist völlig ausreichend.  
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Perspektivwechsel: ‚so wie du das gerade geschildert hast, habe ich das noch 
nie gesehen. Aber du hast Recht, so kann man es auch sehen. Sogar ich, wenn ich 
deinen Standpunkt einnehme. Es ist nicht mein Standpunkt aber ich bin inzwischen 
beweglich genug den Deinen wegen des Perspektivwechsels kurzzeitig 
einzunehmen. Und so gesehen ist Deine Idee gar nicht so schlecht. - Jetzt komm doch 
bitte mit rüber zu meinem Standpunkt. Siehst Du? Das ist mein Standpunkt. Wie 
siehst Du denn deine Idee aus dieser Perspektive? Richtig, da gibt es durchaus kleine 
Einschränkungen, dafür zeigt sich aber noch eine ganz andere Dimension und wir 
können uns annähern, wenn wir es nur wollen. So entsteht ein neuer, gemeinsamer 
Standpunkt, ganz getreu dem Motto: ‚jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort, da 
treffen wir uns’. (Dschalal a-Din al Rumi). 

Dieser Weg führt die Medianden mehr oder weniger zwangsläufig an den 
Punkt der mit ‚Liebe’ markiert ist. Dieser ist nicht annähernd zu verwechseln mit 
körperlicher Liebe oder auch nur dem Begehren danach. Vielmehr ist der Punkt zu 
verstehen als die altruistische, völlig uneigennützige, ausschließlich auf den Anderen 
gerichtete Liebe. Verbunden mit unbedingtem Respekt, Akzeptanz und 
Wertschätzung des Anderen in einer neuen Dimension des miteinander-sein. Es ist 
die völlig unerwartete Überraschung: Ein Konsens ist gleichsam aus sich selbst 
erwachsen. So ganz nebenbei. 

Von diesem Punkt aus lässt sich prüfen, ob tatsächlich bei den Medianten ein 
Transfair stattgefunden hat. Haben sie das Prinzip verstanden? Schaffen sie es, im 
nächsten Konfliktfall den Weg alleine zu gehen, ohne eine „Abkürzung“ beim ersten 
Anzeichen von Verstehen zu nehmen (Quer durch den Berg, vorbei an den 
unentdeckten Gefühlen aus Angst sich erneut zu verletzen)? 

Haben sie verstanden, dass es wichtig ist, bis in die tiefste Talsohle 
abzusteigen um vergeben zu können? Haben sie verstanden, dass sich dieser Weg in 
keinen der zahlreichen §§ pressen lässt, das geltende Recht aber dennoch eine 
unerlässliche Richtschnur ist? 

Dann lässt sich der Kreislauf mit dem Brückenschlag zum Ausgangspunkt 
‚Glaube’ schließen. Dann hat sich vermutlich bereits jetzt das Vertrauen in das eigene 
Vermögen Konflikte lösen zu können bei einem oder beiden Medianten manifestiert.  

Woran kann ich das nun merken, dass mir als Mediator dieser im Grunde 
transformative Ansatz gelungen ist? Wenn ich auf dem Weg, den ich mit den 
Medianten gehe, mehr und mehr zu dem werde, was Duss von Werdt, als Grand 
Senior der Mediation im deutschsprachigen Raum, einmal den für die Medianten 
„unsichtbaren Mediator“ genannt hat.  

Die Idee mit dem auf den Kopf gestelltem Eisberg als V habe ich von Jack 
Himmelstein bzw. Gary Friedmann in einer Fortbildung für aktive Mediatoren am 
Steinbeis - Mediationszentrum in Leipzig aufgegriffen und für mich passend 
weiterentwickelt. Wer den grundlegenden Ansatz vertiefen möchte, dem sei das 
Buch von Jack Himmelstein und Gary Friedman „Challenging Conflict - Mediation 
Through Understanding“ empfohlen. Zu beziehen im gut sortierten Fachhandel oder 
unter www.mediatorenshop.com. 
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MEGÁLLAPODÁSRA VALÓ TÖREKVÉS A SZÜLŐ ÉS GYERMEK KÖZÖTTI 

JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSBAN 

CHRISTOPH BAUCH 

 

Fordította: dr. Nagy Alexandra 
 
A kiindulási helyzet 

 

A szülő és gyermek közötti jogviszonnyal kapcsolatos jogi szabályozás. És ami még 
ehhez tartozik: gyámügyi hivatal (Jugendamt), eseti gyám (Verfahrensbeistand), 
szakértő, láthatási gyám, gondozó stb. 

A szülő-gyermek viszonnyal kapcsolatos ügyek a családok számára 
rendszerint létfontosságúak, erősen érzelmi töltetűek és fokozottan beavatkoznak a 
gyakran már egyébként is törékennyé vált családi struktúrákba. A szülőket gyakran 
megrémíti a családi jogi bírósághoz benyújtott kereset által megindult folyamat és a 
sok kívülálló személy beavatkozása a családi életükbe. A bizonytalanság pedig csak 
nő. A szülők legtöbb esetben várakozó álláspontra helyezkednek. 

A családjogi bírósági eljárás a családoknál olyan jelentős alapjogokba 
avatkozik be, amelyeket figyelembe kell venni és védeni kell. Az eljáró hatóságra 
kiváltképpen ebben az eljárásban a BORA1 III 1. §-ában rögzített alapelv vonatkozik, 
miszerint a FamFG2 törvény és az anyagi jog speciális eljárási alapelveinek 
figyelembevételével konfliktuskerülő és konfliktusmegoldó módon kell eljárnia. A 
FamFG törvényben található a következő 156. §: 

Megállapodásra való törekvés 

„(1) A bíróságnak az olyan - szülő és gyermek viszonyát érintő - ügyekben, amelyek különélés 
és válás esetén a szülői felügyeletet, a gyermek tartózkodási helyét, a láthatási jogot vagy a 
gyermek kiadását érintik, az eljárás minden szakaszában a részt vevő felek megegyezésére kell 
törekednie, feltéve, hogy az nem ellentétes a gyermek érdekével…” 

Jelen tanulmány a családi jogi eljárásban tevékenykedő szakmai szereplők 
szerepéről szól, mint például az eseti gyám pozíciójából eredő, a mediációval azonos 
eljárási szemlélet útján való megegyezésre törekvés lehetősége. Ezért azok szerepe 
részletesebben kerül kifejtésre. Jelentőségüket tekintve azonban valamennyi eljárási 
szereplővel egyenrangúnak tekintendőek. 

 

 

                                                 
 mediátor, eseti gyám (Verfahrensbeistand) (Praxis für Mediation & Konfliktmanagement) 
 doktorandusz (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola) 
1 BORA (Berufsordnung für Rechtsanwälte / Az ügyvédek etikai kódexe) 
2 FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit / A családi- és önkéntes igazságszolgáltatási szervek ügyeiben alkalmazandó eljárásról szóló 

törvény) 
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A szülő és gyermek közötti jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben érintett eljárási szereplők 

 

Kik is az eljárási szereplők a szülő és gyermek közötti jogviszonnyal kapcsolatos 
ügyekben? A FamFG második könyvében a családi jogi ügyek, a harmadik fejezetben 
pedig a szülő és gyermek közötti jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben irányadó 
eljárások kerülnek szabályozásra. 

A szülő és gyermek közötti jogviszonnyal kapcsolatos ügyek Németországban 
(és a továbbiakban kizárólag a német jogra hivatkozok) a FamFG 151. §-ában 
kerülnek meghatározásra és lényegében minden olyan eljárást magukba foglalnak, 
amely érinti a személyi felelősséget vagy a kiskorúak vagyonát, vagy a kiskorúak 
képviseletét, a szülői felügyeletet, a láthatási jogot és a gyermekek kiadását. A családi 
jogi bíróságnak ezen eljárások számára feltétel nélküli prioritást kell biztosítania 
(FamFG 155. §). Az elsőbbség követelménye az eljárás minden szakaszában fennáll. 

Ezt többek között a határidők kitűzésénél, a szakvélemény leadási 
határidejének meghatározásánál és válások kimondásánál is figyelembe kell venni. 
Bizonyos körülmények fennállása esetén ez azt is jelentheti, hogy az eljárást lassítani 
kell. A bíró ebben az esetben például mediációra vagy tanácsadásra küldi a feleket. 
Németországban azonban ezt nem lehet kötelező jelleggel alkalmazni. A családjogi 
bíróság azonban elrendelhet legalább egy ingyenes, mediációval kapcsolatos 
tanácsadó beszélgetésen való részvételt. 

A FamFG 7. §-a a résztvevő fogalmát rendkívül absztrakt módon határozza 
meg. Erre az a jellemző, hogy a jogalkotó mindenekelőtt a formális kritériumokra, 
különösen a kereset benyújtására, illetve a perindítási jogosultságra helyezte a 
hangsúlyt. Ezt követően a FamFG 7. §-a különbséget tesz a törvény erejénél fogva 
részvételre jogosultak (kérelmező) és a perbe vonás alapján részvételre jogosultak, 
tehát a jogilag érintettek között. 

 

1. Az eseti gyám (Verfahrensbeistand) 

 

A FamFG 7. § II 1. szakasza alapján a szülői felügyelettel kapcsolatos eljárásban az 
érintett kiskorú gyermekek eljárási szereplőknek minősülnek. Az eljárási 
cselekvőképességgel nem rendelkező résztvevők helyett az eljárásban a törvényes 
képviselőjük jár el (FamFG 9. §). A BGB 1629. § I szakasza alapján a törvényes 
képviselők elsősorban a szülők, akik azonban az eljárás önálló résztvevői. Ebből 
olyan érdekellentét adódhat, hogy az a FamFG 158. § II 1 szakasza alapján eseti gyám 
rendelését teszi szükségessé. 

A kiskorú gyermekek számára biztosított eseti gyám jogi konstrukciója a 
FamFG 158. §-ában kerül szabályozásra. A jogi reform szerint (2009) kirendelési 
kötelezettség áll fenn mindaddig, ameddig ez a kiskorú gyermek érdekeinek 
védelmére szükséges. Az eseti gyám kizárólag eljárásjogi jogintézmény, ami azt 
jelenti, hogy nem a BGB3 1712. §-a szerinti gyámságról van szó. Az eseti gyám azon 

                                                 
3 BGB = Bürgerliches Gesetzbuch = Polgári Törvénykönyv 
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érintett gyermek, illetve gyermekek érdekeinek képviselője, amelyek számára őt 
kirendelték. A törvényes képviselő teljes mértékben a szülő. 

A FamFG kapcsán kiemelendő, hogy a törvényhozó hangsúlyozza azt, hogy 
egy „alkalmas” eseti gyám kirendeléséről van szó. Ez mind a személyi, mind pedig a 
szakmai alkalmasságra vonatkozik. Az alapvető feladata az, hogy a gyermek 
érdekeit megállapítsa és szakszerűen érvényesítse az eljárásban. 

A gyakorlatban eseti gyámrendelésre szinte kizárólag az úgynevezett 
„kiterjesztett hatáskörben” kerül sor (FamFG 158. § IV 3), ami azt jelenti, hogy az 
eseti gyámnak közre kell működnie egy megegyezéses szabályozás 
megvalósításában. A következőkben részletesebben kitérek arra, hogy ez konkrétan 
hogyan is néz ki. 

Törvényileg nincs egyértelműen meghatározva, hogy az eseti gyámnak mit 
kell biztosítania a rendkívül felelősségteljes tevékenysége során. Hogy mit kellene 
biztosítania az eseti gyámnak, az az eseti gyámok nagy érdekszövetségeinek és 
munkacsoportjainak, és azok tagjainak önkéntes kötelezettségvállalásaiban kerül 
meghatározásra. (Például az Eseti Gyámok Szakmai Szövetsége, a Gyermekek és 
Fiatalok Helyettes és Hivatásos Gyámjai – BVEB – Regisztrált Egyesülete és a 
Gyermekek Meghatalmazottjai Szakszövetségének Regisztrált Egyesülete.) 

Ideális esetben az eseti gyámok alapfoglalkozásukat tekintve a pszicho-
szociális szféra területéről érkeznek, vagy pedig jogászok. Az előzetes ismeretek 
függvényében egy 120 és 240 óra közötti továbbképzés szükséges, és az alapszakma 
szerint azt vagy jogi, vagy pedig pszicho-szociális hangsúlyú végzettség 
megszerzésével kell teljesíteni. 

A közvetítői szereppel megbízott eseti gyám olyan eljárási szereplő, aki 
pozíciója alapján könnyedén közvetlen kapcsolatot tud felvenni valamennyi eljárási 
szereplővel, és megbeszéléseket is tud vezetni. Megfelelő munkamódszer mellett 
„kooperatív családi koordinátorként” működhet.  

Az eseti gyám a közvetítői szerepe mellett is a gyermek érdekeinek képviselője 
marad. Ugyanilyen minőségben a gyermek „szócsöve” és „tolmácsa.” Ezzel nem 
sérti sem a bírói hivatalbóliság alapelvét, sem a gyámügyi hivatalt (a Wächteramt 
gyakorlatában, gyermekvédelem) sem pedig a tanácsadó és kísérő ügyvédet. 
Közvetítheti a szülőknek, hogy mit jelent a gyermeknevelés terén alkotmányosan 
biztosított szülői autonómia. El tudja és el is kell magyaráznia a szülőknek, hogy a 
szülő és gyermek közötti jogviszonnyal összefüggésben (vö. GG II. 6. cikk, 1626. § I, 
BGB 1684. § I) közelebbről megvizsgálva nem elsősorban a szülői jogokról 
(„Sorgerecht”) kell beszélni, hanem a törvényhozó az, akinek elsődlegesen kell 
beszélnie a kötelezettségekről („Sorgepflicht”). Ez a kötelezettség az úgynevezett 
szülői felelősség. És ebből adódik egy úgynevezett kötelezőjog. 

A GG II. 6. cikke a szülőknek a gyermek gondozására és nevelésére vonatkozó 
kötelezettségét, a szülői felügyeleti jog „elsődleges”, alapvetően maghatározó 
alkotórészeként rögzíti, amit ezért tényleg találó módon szülői felelősségként kell 
meghatározni. Ez a kötelezés többet jelent puszta korlátnál és megkülönbözteti a 
szülői jogot minden más alapvető jogtól. 
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Az eseti gyám ezen pozíciójában talán leginkább egy katalizátorhoz 
hasonlítható,  reakcióknak az előmozdítója, de a reakcióból ismét változatlanul  jön 
elő – elhatárolva például a gyámügyi hivataltól,  amely a szülőkkel való komoly 
együttműködésre van utalva  még akkor is, ha az eljárás már befejeződött. Az eseti 
gyám az eljárás befejezésével ismét kikerül a családi rendszerből és ezáltal a nem 
kedvelt tényekkel is tud foglalkozni, azokkal, amelyek kétség esetén népszerűtlenné 
teszik. 

Az ügy természetétől függ az, hogy az eseti gyám „feltételezhetően” melyik fél 
oldalán avatkozik be, ha felszólítják arra, hogy a bíróság elé került vitás válás 
előkészítéséhez javaslatot nyújtson be. Éppen a professzionálisan dolgozó eseti 
gyámnak kell a végén pozícióba helyezkednie és ebben a helyzetben a közvetítésre 
irányuló törekvések vonatkozásában megtalálnia a saját határait. 

Azon egyre inkább ritka esetben, amikor mindkét szülő ténylegesen 
egyformán alkalmas arra, hogy a gyermek jólétét biztosítsa és előmozdítsa, nem a 
jobbról vagy rosszabbról folyhat a vita, hanem arról, hogy melyek az érintett 
gyermek számára a legkevésbé káros alternatívák az egykor többé vagy kevésbé 
boldog családi életben. 

Egyébként az alapos okból nem definiált „gyermek jólétének” jogi fogalmát a 
konkrét családi rendszer számára mindenekelőtt a szülőkkel közösen kell 
meghatározni. Egy olyan család esetén, amely szociális juttatásokra van szorulva, ezt 
a definíciót szükségszerűen másképpen kell megadni, mint egy olyan család 
esetében, amely a gyermekét „arany kanállal eteti.” 

Az eseti gyámrendeléssel szemben nincs helye jogorvoslatnak. Rendszerint 
csak a panaszeljárásokban lehet az eseti gyám személyével, illetve eljárásával 
szemben tiltakozni. Ez azonban a gyakorlatban igen ritkán fordul elő. Ideális esetben 
akkor, ha egy közvetítési kísérlet meghiúsult, és az eseti gyámnak a gyermek 
oldalára kell állnia. 

 

2. A gyámügyi hivatal (Jugendamt) 

 

A gyámügyi hivatal is eljárási szereplő. Azt azonban nem kell hivatalból bevonni az 
eljárásba, kivéve a FamFG 162. § II 1 szakaszában meghatározott esetben, csak 
kérelemre (FamFG 162. § II 2). A gyámügyi hivatalnak tehát a legtágabb értelemben 
van választási lehetősége, hogy a FamFG 162 § I szakasza alapján csak meghallgatás 
keretében akar-e részt venni az eljárásban vagy szükségesnek látja azt, hogy 
résztvevőként aktívan közreműködjön az eljárásban. Ha a gyámügyi hivatal 
részvételre irányuló kérelmet nyújt be, a bíróságnak a FamFG 7. § II 2 szakasza 
alapján intézkednie kell az eljárásba való bevonásról. E tekintetben nincs mérlegelési 
lehetősége. Habár nem jellemző, a gyámügyi hivatal ebben az esetben a költségekbe 
is bevonható, ismereteim alapján azonban ez a gyakorlatban rendkívül ritkán fordul 
elő. (Személy szerint én egyetlen esetről sem tudok.) 

A FamFG 155. § II 3 szakasza alapján a gyámügyi hivatalt meg kell hallgatni a 
szülő és gyermek közötti jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben. Az eset helyzete, a 
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családi ügy gyámügyi hivatal általi ismerete (a már egy eljárási résztvevővel 
lefolytatott tanácskozás, a ténylegesen megtörtént családi jogsegély, valamint a 
meglévő kapacitások szerint történik a gyámügyi hivatal, vagy annak képviselőjének 
tényleges alkalmazása, illetve bevonása. A gyámügyi hivatal gyakran írásos 
állásfoglalást nyújt be, vagy meghatározott időpontban szóban jelent. Ha a 
résztvevők a gyámügyi hivatal vonatkozásában előzetesen már ismertek, annak 
munkatársa az aktuális szakmai álláspontról nyilatkozik. 

Azokban az esetekben, amelyekben a gyámügyi hivatal a kérelmére az 
eljárásban köteles részt venni (FamFG 162. § II), a gyámügyi hivatal eljárásra 
gyakorolt befolyása nem elhanyagolható. 

Rendszerint a gyermek jólétének megfelelően szűk körű együttműködés van a 
gyámügyi hivatal és a családi jogi bíróság között. A megfelelő ügyintézők gyakran 
már a bíróság által is ismertek. Ez nem azt jelenti, hogy egy előzetes megítélés 
értelmében születnek a megállapodások, hanem hogy a csere rendkívül intenzív. 

Különösen azokban az esetekben, amelyekben már hosszadalmas tanácskozás 
vagy családi segítség nyújtása történt, a szülők ügyvédi képviseletét tapasztalat 
szerint az ügyfél tájékoztatja a körülmények egyéb változatairól és az egyes 
résztvevők bevonásáról. Az ügyvivő számára a feladat, az ügyfél helyzetét a 
gyámügyi hivatal helyzetével egy szinten biztosítsa és eldöntse, hogy milyen 
mértékben szükséges és ajánlott az ügyvédi beavatkozás. Rendszerint a gyámügyi 
hivatal dolgozói az ügyvéd vonatkozásában is tárgyalási készséget mutatnak, így az 
ügyvéd saját képet tud alkotni az ügyről. 

 

3. Az ügyvéd 

 

A FamFG 10. §-a rögzíti, hogy a résztvevők az eljárást mindaddig maguk 
irányíthatják, amíg az ügyvédek általi képviselet nem ajánlott (kivétel a családi jogi 
ügyek, házassági ügyek, FamFG 114. §).  Ők azonban ügyvéd, mint meghatalmazott 
által képviseltethetik magukat. A résztvevők rendszerint az ügy összetettsége miatt 
szorulnak ügyvédi segítségre ahhoz, hogy hatékony jogvédelmet élvezzenek.  

 

4. A segítő 

 

A meghatározott időpontban a résztvevők segítőkkel jelenhetnek meg (FamFG 12. §). 
Segítő az lehet, aki azokban az eljárásokban, amelyekben a résztvevők az eljárást 
maguk irányíthatják (például a szülő és gyermek közötti jogviszonnyal kapcsolatos 
ügyek) meghatalmazottként képviseleti jogkörrel van felruházva, így a jogban 
képzett személyek mellett nagykorú családtagok vagy más olyan bizalmi személyek, 
akik a bíróság előtt segítőként jelen lehetnek, ha az a tárgyra vonatkozó és az egyedi 
eset körülményei alapján szükséges.  
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5. A gondozó 

 

A FamFG 161. § I szakasza alapján a bíróság azokban az eljárásokban, amelyek a 
gyermek személyét érintik, a gondozót a gyermek érdekében résztvevőként 
bevonhatja, ha a gyermek (például a gyámügyi hivatal intézkedéseként „nevelési 
segítségben” részesül) hosszabb idő óta egy gondozó családban él. Ez megfelelően 
érvényes akkor is, ha a gyermek egy elhelyezési rendelkezés alapján a BGB 1682. §-a 
szerint az ott megnevezett házastársnál, élettársnál vagy láthatási joggal feljogosított 
személynél él. A FamFG 161. § I 1 szakaszának előírása engedélyezi a bíróságnak azt, 
hogy a hosszabb ideje fennálló gondozói viszonyok esetén a gondozó résztvevőként 
formálisan közreműködjön az eljárásban és neki a részvétellel járó jogokat és 
kötelezettségeket biztosítja. A bíróságnak az eljárásba való bevonásról szóló döntését 
a gyermek érdeke korlátozza. Viszonylagos érdek akkor áll fenn, ha az eljárásba való 
bevonás a gyermek jólétét szolgálhatja.  A formális részvétel biztosítja azt, hogy a 
gondozó az eljárás lefolyásáról és a bizonyítási eredményekről informálódjon és az 
eljárás lefolyására aktív befolyást gyakorolhasson. 

Egyidejűleg például a gyermekkel kapcsolatos láthatás szabályozásánál 
közvetlenül is részt vehet a bíróság döntésében. 

Másképpen, mint a gyámügyi hivatal FamFG 162. § III 2 szakasza szerinti 
együttműködésénél a FamFG 161. §-a a gondozó számára nem ír elő eljárásjogi 
panasztételi jogosultságot. 

A gondozót a FamFG 161. § II szakasza szerint a szülő és gyermek közötti 
jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben akkor kell meghallgatni, ha a gyermek hosszabb 
idő óta a családjában él. 

 

6. A szakértő 

 

A szakértő formálisan nem a FamFG 7. §-a szerinti eljárási szereplő, hanem a ZPO 
402. §-a szerinti bizonyítási eszköz. A szakértő megbízása bírósági hatáskör. A 
szakértők gyakran ténylegesen eldöntik az eljárást, ritkák az olyan esetek, amikor a 
szakvéleménnyel szembeni bírósági döntések születnek. A szakértői 
szakvéleményadás egy bonyolult, igen összetett feladat, magas képzettségi és 
ismereti követelményekkel. A szakvélemények egy jelentős, részben nem 
kalkulálható költségnövekedéshez is vezethetnek. A szakvélemények rendszerint 
azon bizonyítandó kérdéseken alapulnak, hogy melyik szülő tűnik alkalmasabbnak a 
szülői felügyelet gyakorlására vagy a különélő szülő vonatkozásában milyen 
terjedelemben ajánlott a gyermekkel való kapcsolattartás, egy többé vagy kevésbé 
egyértelmű döntési javaslattal, amely gyakran a szülők olyan felszólításával 
kapcsolódik össze, hogy a gyermek érdekében a lehető legmagasabb szinten 
kommunikáljanak és működjenek együtt. 

Annak ellenére, hogy egy ilyen döntési javaslat az egyik szülő elutasítását 
írhatja le, nem ritkán csak nagyon felületesen kerül rögzítésre. Az ilyen 
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szakvélemények gyakran nem megfelelőek. A FamFG 163. §-a szerint a szakértőnek a 
szülőket mindenekelőtt fel kell világosítania a válásnak a család valamennyi tagjára 
gyakorolt negatív pszichológiai hatásairól és ezután meg kell kísérelnie, hogy a 
szülőknél megértés és érzékenység alakuljon ki a felnőttek érdekeitől különböző 
igények és a gyermek pszichológiai helyzete iránt. Ha ez sikerül, akkor a szülőkkel 
egy megegyezéses megoldást tud kidolgozni a gyermek jövőbeli életére és a 
kapcsolattartás meghatározására.  

A FamFG 163. § II szakasza szerint a szülő és gyermek közötti jogviszonnyal 
kapcsolatos eljárásokban a családi jogi bíróság a gyermek személyét érintően a 
szakértőt azzal is megbízhatja, hogy a szülőket segítse egy megegyezéses 
megállapodás elérésében és a szülői felelősségük tudatosításában a szülői felügyelet 
és a kapcsolattartás szabályozása terén. A szakértőnek egy ilyen megegyezésre 
irányuló kísérlete gyakran az eseti gyámmal és/vagy a gyámügyi hivatallal való 
együttműködésben történik. 

Ebben a helyzetben azonban a kritikus pontokat is jegyezzük meg: míg a 
bíróságnak, az eseti gyámnak és a gyámügyi hivatalnak egy relatíve egyértelműen 
meghatározott feladatköre van, addig a szakértőnél ez közel sincs így. A Mediációs 
törvény 4. §-a szerinti mediátori titoktartási kötelezettség a szakértőre szintén nem 
vonatkozik, így ebből is adódhatnak problémák.  A peren kívüli megegyezés 
megkísérlése során szerzett információk így a szakértő által a további eljárásban is 
felhasználhatóak. A terápia és tanácsadás közötti határok itt könnyen 
elmosódhatnak. Különösen a bíróság által nem tisztázott feladat-meghatározásnál, 
illetve a szakértői feladat tisztázatlanságánál. 

 

Láthatjuk, hogy egy ilyen szülő és gyermek közötti jogviszonyt érintő eljárásban 
nagyon sok személy vehet részt. És még egyáltalán nem tettünk említést a bíróról, aki 
természetesen az eljárást vezeti. A fellebbviteli eljárásban ehhez legalább még egy 
további bíró, esetleg három bíró is társul. Az eljárás összetettsége alapján, illetve az 
eljárás tárgyával összefüggésben ez hatalmas költséget jelent. Nem ritka, hogy a 
szülők megkísérlik a gyermeküket tehetetlensége révén az ő oldalukra állítani.  A 
gyermeknek el kell döntenie, hogy hol akar élni vagy, hogy hogyan szeretné a 
különélő szülővel a kapcsolatot tartani.  

A helyzetet közelebbről szemlélve minden átlagember számára meglehetősen 
gyorsan egyértelművé válik, hogy ezzel egy gyermektől túl sokat követelünk. A 
felnőtt szülőknek legalább egy bíróra, egy-egy ügyvédre, legalább egy, a gyámügyi 
hivatalban dolgozó munkatársra, legalább egy szociálpedagógiai családsegítő 
munkatársra, egy eseti gyámra, egy szakértőre, egy nevelési tanácsadóközpontban 
dolgozó munkatársra van szükségük ahhoz, hogy a konfliktust elrendezzék, így a 
gyermeknek az ő kicsiny világszemléletével a szülői alkalmatlanság, ideértve a szülői 
felelősség összes terhét törékeny kis vállára kell vennie. Ez nem működhet jól. Az 
esetek 80 %-ában a gyermek tulajdonképpen mindkét szülőt meg szeretné tartani, 
szeretné, hogy mindkét szülő szeresse és gondoskodjon róla, és nem akarja, hogy 
anya mellett és apa ellen vagy éppen fordítva kelljen döntenie. 

Hogyan is lehet ez a helyzet egy gyermek számára messzemenően 
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elkerülhető? Tulajdonképpen csak úgy, ha egy közreműködő szakembernek sikerül 
legalább azt elérni, hogy a szülők pontosan erre fókuszáljanak, és a gyermek drámai 
helyzete iránt érzékenyek legyenek. A szülőknek tisztában kell lennie azzal, hogy a 
gyermek a szó legszorosabb értelmében nem felelős.  Nem felelős az ő helyzetében, 
nem felelős az adott helyzetben és nem felelős a szülők közötti konfliktusért. Azzal ő 
nem tud mit kezdeni. A szüleitől nyugalmat, békét, gondoskodást, feltétel nélküli 
szeretetet és felelősségteljes viselkedést vár el. 

Ők azonban gyakran összességében csak azt várják el, hogy az ügyvédek 
számukra a vélt „jogokat” perbe vigyék és a bíróság előtt érvényesítsék. A különélés 
és a válás következtében a szülők a gyermeknek az igényeit rendszerint részben vagy 
akár teljesen is szem elől tévesztik a sértett érzelmek sehová sem vezető háborújában. 

Ezen a ponton jelenik meg a saját álláspont. Nem ritkán szorul ki az a tény, 
hogy a gyermekek ártatlansága mellett a szülők oldalán természetesen fennáll a 
felelősség. Mint köztudott, egy vitához mindig ketten kellenek. Mindenki felelőssé 
teszi a másik felet és saját magát is. Ezt a felelősséget elrejtik, legjobb esetben 
kizárólag a másikra hárítják. 

A felelősség elve már régóta eltűnt a jogrendszerből a szülő és gyermek 
közötti jogviszonyok és a házassági jog stb. területéről. A hagyományos nyugati 
keresztény értékrend a szekularizációval kezdődően – mint elavult értékrend – más 
által való helyettesítés nélkül került feladásra. 

És mégis – az elmúlt 12 éves tapasztalatom szerint – a felelősség kérdése 
szüntelenül szerepet kap. Kimondottan vagy – sokkal gyakrabban – néma 
szemrehányásként.  

Az elmúlt években a munkamódszeremben felhagytam azzal, hogy 
mediátorként kizárólag jövő- és megoldás-orientált módon dolgozzak és az érintett 
szülők felé azt közvetítsem, hogy a múltat maguk mögött kell hagyni ahhoz, hogy a 
jövő számára megfelelő megoldást találjanak. De ugyanúgy dolgozom – ameddig 
lehetséges és a szülők is szeretnék – ha eseti gyámként a bíróság előtt kiterjesztett 
hatáskörben, tehát a „megegyezésre törekvés” érdekében kirendelnek. 

Akkor a mediációval azonos módon, utalva arra, hogy én a gyermekek 
érdekeinek képviselőjeként nem tudok 100 %-ban semleges maradni, az ő érdekeit és 
igényeit a háttérben perbe viszem. A szülőknek, mint a mediáció feleinek a 
viszonyában természetesen pártatlan tudok maradni. 

Hogyan is néz ki a konkrét munka? Ha úgy ítélem meg, hogy a szülők és 
céljaik mediálhatóak, megpróbálom rábírni őket erre a megoldásra. Gyakran 
szembesülök azzal, hogy boldogok azért, hogy az az alapvető célom, hogy a 
gyermeket messzemenően védjem, ahelyett, hogy őket kötelezném. 

Egy mediáció egyértelműen strukturált lefolyásának megfelelően, amely 
részletezésétől most a nagyra becsült szakmai közönséget megkímélem, a szülőkkel a 
jéghegymodell alapján dolgozom. 

Abból kiindulva, ami a felszínen látható, a folyamat során a mélybe haladunk. 
A mediációban részt vevő felektől adott körülmények között ehhez egy nagy levegő 
kell, hiszen nem hagyjuk ki az érzelmeket és a felelősség kérdését sem. Ezzel 
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szemben ők megkapják azt a jelentős dimenziót, amely számukra kijelöli a mediáció 
kereteit. Ha az a benyomásom, hogy a szülők a másik puszta hibáztatásával 
felhagynak, alaposan meggyőződöm róla és úgy irányítom őket, hogy ideális esetben 
felismerjék a saját felelősségüket. 

Ez azonban nem tévesztendő össze egy tanácsadó vagy terápiás szemlélettel. 
Még a mediációs struktúrában mozgunk, ezen a ponton a legvalószínűbb a 
konfliktus megvilágítása.  

Ha a saját felelősség felismerése az alkalmas kérdezéstechnika alkalmazásával 
meggyőzően bekövetkezik, a többnyire vizualizált jéghegyre irányítom a figyelmet és 
megfordítom azt. Ezt azt jelenti, hogy a jéghegyből egy nagy „V”-t csinálok.  

Különösen a vallásos mediációs feleknek magyarázom el ezekkel a további 
munkatervemet. Elmondom, hogy a „V” számomra a „változás” („Veränderung”), 
de a „bizalom” (Vertrauen”) fogalmát is jelenti. A mediációban részt vevő felekre 
vonatkoztatva ez a saját képességben való „bizalom”, vagyis hogy saját 
cselekedetével mindenekelőtt önmagát és a perspektíváját tartósan 
megváltoztathatja. Különböző identitások különböző perspektívákat konstruálnak és 
fordítva, és mindkettő önmagával határos.  

A felismert határok és a saját lekorlátozottság tudatos és kontrollált áttörése 
olyan új perspektívákat nyit meg, amelyek az identitásfejlődésre ismét befolyást 
gyakorolnak (gyakorolhatnak.) Mindenekelőtt a saját identitásra vonatkoztatva, a 
továbbiakban a másik identitására is vonatkoztatva. (A kulcsszó: a reciprocitás.) 

Attól függően, hogy meddig jutottam, a „V” feliratozását tovább bővíthetem. 
Balra fentre beillesztem: „hit”, az alsó sarokba, hogy „remény” és jobbra fentre, hogy 
„szeretet”. A szeretettől egy ívet írok le a „hit” fogalmáig. 

Elmagyarázom a szülőknek (a teológiai erényeket teljesen a háttérben hagyva, 
az I. Korinthusi levél 13. fejezete alapján), hogy jó úton haladnak. 

„1. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná 
lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. 

2. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában 
vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs 
bennem, semmi vagyok. 

3. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs 
bennem, semmi hasznom abból. 

4. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem 
fuvalkodik fel. 

5. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a 
rosszat. 

6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 

7. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 

8. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken 
szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. 
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9. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. 

10. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. 

11. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, 
úgy értettem, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. 

12. Mert most tükör által homályosan látunk; akkor pedig színről színre. Most töredékes az 
ismeretem; akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. 

13. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a 
szeretet.” 

(Ez dicséretes.) Az eljárásnak mindenekelőtt bizalmat szavaztak, a kihívásukat 
(konfliktust) levezették (mediálták), azonban végső soron önmagukat is 
legyőzhették. 

Én az érzelmek legmélyebb fokáig megyek vissza velük, oda, ahol a gondolat 
legutolsó szögletében a felelősség, afölött pedig a szégyen raktározódik el. Hiszen 
köztudott, hogy amíg ez meg nem történik, addig a másikban való csalódást, a 
sérelmeket, a saját dühöt, és minden sötét gondolatot lehetetlen elengedni. El kell 
engedni a hibát, amivel a másikat megsértettem, de azt is, ami miatt a másik fél 
előttem vétkessé vált.  A „V” még egy releváns-dimenziója. 

Meg is érkeztünk a reményhez. Azt reméljük, hogy mostantól minden ismét 
jobb lesz. Az egymáshoz való viszony, a kis és a nagy világra felfelé való pillantás, a 
völgyből a fény felé. Pontosan, hogy a remény változtathatja meg ezt a világot. 
Reméljük, hogy a másik fél változhat, és hogy az egymással való kapcsolat is 
változhat. Reménykedni abban, hogy önmagukat külön élő szülőként újból 
megtalálhatják. Reménykedni abban, hogy önmaguknak új identitást adhatnak, 
anélkül, hogy elveszítenék önmagukat. 

Ez még egyszer megerőltető és nehéz. Alulról fölfelé építkezik. (A lehetőségek 
fejlődnek.) Az út maga a cél. Ez hogyan sikerülhet? Mire van nekem szükségem, és 
mire van szüksége a másiknak? Mit ismertem fel? Mit hoztam helyre? Nem a 
másikkal szemben támasztott követelményként, hanem magammal szemben 
támasztott követelményként, a másik félhez való új kölcsönös kapcsolatban. 

A lehetőségek fejlődése során, ha jól végeztük a munkánk, a megegyezés 
mintegy melléktermékként és nem célként jelenik meg. A megértésből ered, és a 
másik fél álláspontjának a megértése. Ahhoz nem szükséges az „egyetértés-léte.” A 
megértés tökéletesen elegendő. 

Nézőpontváltás: „úgy, ahogyan te éppen leírtad, én még sohasem láttam. De 
igazad van, erre így is lehet tekinteni. Sőt, én is így látom, ha a te álláspontoddal 
azonosulok. Ez nem az én álláspontom, de én időközben változtatok és a 
perspektívaváltás miatt ideiglenesen átveszem a tiedet. És így tekintve a te ötleted 
egyáltalán nem tűnik olyan rossznak. – Most, kérlek, gyere át az én álláspontomhoz. 
Látod? Ez az én álláspontom. Hogyan látod most te az ötletedet ebből a 
perspektívából? Helyes, mivel ezáltal kis korlátozások vannak, egy egészen más 
dimenzió rajzolódik ki és tudunk egymáshoz közeledni, ha ezt akarjuk. Így kialakul 
egy új, közös álláspont, egészen hűen a következő mottóhoz: „messze túl a jótettek és 
a rossztettek fogalmán van egy mező, ott találkozunk” (Dschalal a-Din al Rumi). 
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Ez az út a mediációban részt vevő feleket többé-kevésbé kényszerűen ahhoz a 
ponthoz vezeti, amelyet a „szeretettel” jelölünk. Ez megközelítőleg sem tévesztendő 
össze a testi szerelemmel vagy csak az azután való vágyakozással. Ez a pont sokkal 
inkább emberszerető, teljesen önzetlen, kizárólag a másik félre irányuló szeretetként 
értendő. Összekapcsolva a másik fél feltétel nélküli tiszteletével, elfogadásával és 
megbecsülésével, az egymással való lét egy új dimenziójában. Ez a teljesen váratlan 
meglepetés: a megegyezés mintegy önmagából növi ki magát. Ilyen egyszerűen, 
egymás mellett. 

Ebből a pontból kiindulva lehet vizsgálni azt, hogy a mediációban részt vevő 
feleknél találtunk-e átmenetet. Megértették az alapelvet? Sikerülni fog a következő 
konfliktushelyzetben az utat egyedül végigjárni anélkül, hogy a megértés első jelénél 
azt lerövidítenénk? (Keresztül a hegyen, a félelemből megismételt sértések kapcsán 
át a felfedezetlen érzelmeken?) 

Megértették, hogy fontos a legmélyebb pontig leereszkedni, azért hogy azt 
elengedhessük? Megértették, hogy ez az út a számos paragrafusból keveset érint, a 
hatályos jog azonban mégis egy elengedhetetlen irányvonal? 

Ezután a körforgás a „hit” kiindulási ponthoz kapcsolt híddal zárható le. 
Ezután most már valószínűleg az egyéni képességben való bizalom meg kell hogy 
oldja a konfliktust akár az egyik vagy akár mindkét mediációban részt vevő fél 
esetében. 

Mire kell ügyelnem, hogy nekem mediátorként ez az alapvetően 
transzformatív módszer sikerüljön? Arra, hogy a mediációban részt vevő felekkel 
azon az úton haladjak, és egyre inkább azzá váljak, amit Duss von Werdt, a mediáció 
német nyelvű területek ősatyjaként egyszer a mediációban részt vevő felek 
vonatkozásában „láthatatlan mediátorként” nevezett. 

A „V” betűként feje tetejére állított jéghegy ötletével Jack Himmelsteintől, 
illetve Gary Friedmanntól indultam ki és egy továbbfejlesztés keretében a lipcsei 
Steinbeis- Mediátorcentrumnál tevékeny aktív mediátorok számára egy számomra 
alkalmas módon továbbfejlesztettem. Aki az alapvető módszerekben el szeretne 
mélyülni, annak ajánlom Jack Himmelstein és Gary Friedman „Challenging Conflict - 
Mediation Through Understanding“ című könyvét. Keresse a jól felszerelt 
szaküzletekben vagy a www.mediatorenshop.com című internetes oldalon. 
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A GYERMEK MEGHALLGATÁSA A KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁSBAN 

DR. JUHÁSZ ÉVA ANNA 

 

 

Jogi keretek 

 

Másfél évvel ezelőtt a Partners Hungary Alapítvány meghívására kerültem be a 
gyermekek mediációban történő meghallgatásának lehetőségeit kutató mediációs 
munkacsoportba, ahol elsősorban a gyermekmeghallgatás jogi hátterének 
vizsgálatával foglalkoztam. Ennek során nyílt lehetőségem az I. Német-Magyar Őszi 
Akadémián részt venni és egy rövid előadással bemutatni, mely jogszabályok milyen 
mértékben határozzák meg, vagy nem határozzák meg a gyermek meghallgatását a 
hazai mediációs környezetben. Ez az írás a teljesség igénye nélkül kívánja felvázolni 
a gyermek mediációban való meghallgatásának a jogi környezetét. 

A gyermek meghallgatásának kérdése alapvetően a családjogi mediációban 
merülhet fel. A családjogi mediáció a családjogi konfliktusok megoldásának egyik 
lehetséges alternatívája. A mediációban, így a családjogi mediációban is, a feleknek 
lehetőségük van arra, hogy közösen keressenek és találjanak megoldást 
konfliktusukra. A mediációnak ez az ága az egyik legmegterhelőbb mediátori 
munkát kívánja meg, tekintettel arra, hogy itt találkozhatunk a legnagyobb 
érzelmekkel, talán kimondhatjuk, ezeknek a mediációknak van a legnagyobb tétje, 
ami nem más, mint a konfliktusban álló felek „élete”. A pártatlan, titoktartásra 
kötelezett mediátor itt is keretet ad a felek kommunikációjának, nem bevonódva, de 
kellő empátiával segíti a megbeszélés folyamatát, s a mediáció alapelveihez hűen 
nem hoz döntést ügyükben. A folyamat a jövőbeni megoldásra fókuszál, a múltat 
csak annyiban érinti, amennyiben az kihat a megoldásra. A felek konfliktusa mögött 
meghúzódó sérült szükségletek feltárásával, annak a felek által történő kölcsönös 
elismerésével a felek között a kommunikáció, a kapcsolat, a bizalom javul, 
együttműködés jön létre, ami elvezet a megállapodáshoz. 

A családjogi mediáció egyik legfontosabb és legkényesebb kérdése a gyermek 
részvétele a mediációs eljárásban. Egyre elterjedtebb az a felfogás, „hogy a kiskorú 
gyermek nem tárgya, hanem olyan érintettje a vele kapcsolatos eljárásoknak, akiért 
mind szülei, mind a hatóságok, intézmények felelősséggel tartoznak.”1 Ezt a 
hozzáállást erősíti a Gyermek Jogairól szóló 1989. évi New York-i Egyezmény2, az 
első olyan nemzetközi egyezmény, amely a gyermekek jogaival és védelmével 
átfogóan foglalkozik. Az Egyezmény rendelkezik arról, hogy „a szociális védelem 
köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó 

                                                 
 egyetemi okleveles, szenior mediátor, jogász 
1 Éliás Eszter – Gyengéné Nagy Márta – Jeles Judit – Kiss Károly – Kőrös András – Krémer András: A bírósági 

közvetítésről – Mindenkinek (szerk: Gyengéné Nagy Márta, Kőrös András) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó 

Kft. Budapest, 2016. 59.o. 
2 A Gyermek Jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezményt az 1991. évi LXIV. tv. 

hirdette ki letöltve: 2017. június 2. 
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szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló 
érdekét veszik figyelembe elsősorban.3 Az Egyezmény a gyermek meghallgatáshoz 
fűződő jogát nevesíti, mely szerint „..az Egyezményben részes államok az 
ítélőképessége birtokába lévő gyermek számára biztosítják azt a jogot, hogy minden 
őt érdeklő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét, a gyermek véleményét, 
figyelemmel korára és érettségi fokára, kellően tekintetbe kell venni. Ebből a célból 
lehetőséget kell adni a gyermeknek arra, hogy bármely olyan bírói vagy 
közigazgatási eljárásban, amelyben érdekelt, közvetlenül vagy képviselője, illetőleg 
arra alkalmas szerv útján, a hazai jogszabályokban foglalt eljárási szabályoknak 
megfelelően meghallgassák.”4 Természetesen számos további nemzetközi jogszabály 
rendelkezik a gyermek részvételéről a mediációs folyamatban pl. az Európai Unió 
Tanácsának a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 
joghatóságról, valamit a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 
2201/2003/EK rendelete (Brüsszel IIa.), mely bevezetőjében alapelvként rögzíti, hogy 
a gyermeknek életkorától és érettségi szintjétől függően lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy kinyilvánítsa véleményét a szülői felelősséggel kapcsolatban.5 A szabad 
véleménynyilvánításhoz való gyermeki jog megjelenik az Európa Tanács R(98)1-es 
ajánlásában a családügyi mediációról6, továbbá az Igazságszolgáltatás 
Hatékonyságáért küzdő Európai Bizottság (CEPEJ) Ajánlásaiban7, mely az Európa 
Tanács családügyi mediációval kapcsolatos irányelveinek hatékonyabb 
alkalmazására vonatkozik stb. Ezen jogszabályoknak részletesebb ismertetésére 
terjedelmi okokból nem térek ki. 

 

Hazai jogszabályok 

 

Értelemszerűen a polgári jogi jogvitákban lefolytatható közvetítői eljárást szabályozó 
2002. évi LV. törvényt (továbbiakban: Kvtv.) érdemes elsőként megvizsgálnunk, 
vajon rendelkezik-e a kiskorú gyermek mediációban való részvételéről, 
meghallgatásáról. A törvény vonatkozó rendelkezése nem visz közelebb minket 
annak a kérdésnek a megválaszolásában, vajon a kiskorú gyermek a családjogi 
mediációban félként szerepel-e, s ha igen, mikor és hogyan vesz részt az eljárásban. 
A törvény ugyanis csak arról rendelkezik, hogy a „közvetítői eljárásban a közvetítő a 
feleket részletesen meghallgatja, biztosítva, hogy a felek egyenlő elbánásban 
részesüljenek. Ennek során a felek kifejthetik érdekeik alapján kialakított 
álláspontjukat …”.8 Esetleg a Kvtv. azon rendelkezése adhatna kiindulási pontot, 
hogy a közvetítő a vitás ügy körülményeiről tudomással bíró más személyeket is 
meghallgathat a közvetítői eljárásban?9 Meg kell állapítsuk, ezzel a problémával 

                                                 
3 Egyezmény 3. cikke 
4 Egyezmény 12. cikk 
5 Dr. Fehérné dr. Gál Tünde: Gondolatok a kiskorú gyermek véleménynyilvánításának és meghallgatásának 

elkerülhetetlen-ségéről a szülői felelősséget érintő perekben - a Budapest Környéki Törvényszék és a területéhez 

tartozó járásbíróságok gyakorlata alapján. Családi jog 2016/2, 7.o. 
6 http://www.mediacio.hu/dokumentumok.html (2017.05.05.) 
7 lásd uo. 
8 Kvtv. 32.§ (1)-(2) bek 
9 Kvtv. 34.§ 

http://www.mediacio.hu/dokumentumok.html
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kapcsolatban a Kvtv. érdemi válasz nélkül hagy minket. Némi mediátori irigységgel 
tekintek a Polgári Törvénykönyv10 Negyedik Könyvére (CSJK) és a Polgári 
Perrendtartás11 gyermek meghallgatására vonatkozó szabályaira. 

A CSJK egyértelműen rendelkezik arról, hogy a szülői felügyelet 
gyakorlásának rendezése és a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése 
iránti perekben a bíróságnak indokolt esetben, vagy ha azt a gyermek maga kéri, 
közvetlenül vagy szakértő útján meg kell hallgatnia a gyermeket is. Ha a gyermek a 
tizennegyedik életévét betöltötte, szülői felügyeletére és elhelyezésére vonatkozó 
döntés egyetértésével hozható, kivéve, ha a gyermek választása a fejlődését 
veszélyezteti.12 A Polgári Perrendtartás (továbbiakban: Pp.) a kiskorú 
meghallgatásával kapcsolatban a szülői felügyelet gyakorlásával összefüggő perben 
a kiskorú gyermeket érdekeltként határozza meg. Amennyiben a bíróság a 
házastársak kiskorú gyermekének, mint érdekeltnek a meghallgatásáról dönt, 
indokolt esetben a gyermek számára ügygondnokot rendel. Ez a rendelkezés a 
kiskorú gyermek önálló perjogi státuszát fejezi ki. A Pp. részletesebben szabályozza a 
kiskorú gyermek meghallgatásának szabályait, kiemelve azt a követelményt, hogy a 
meghallgatásnak megfelelő légkörben, a gyermek számára érthető módon kell 
megtörténnie. Kitér arra is, hogy ki, milyen módon tehet fel kérdéseket a kiskorú 
gyermeknek, továbbá a gyermeket tájékoztatni kell arról is, hogy a válaszadást 
megtagadhatja.13 Csábító lehet az a gondolat, hogy analógiával élve a gyermek 
bírósági eljárásban való részvételére vonatkozó szabályokat kiterjesszük a közvetítői 
eljárásra is. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni pl. azt a tényt, hogy a 
mediátor nem javasolhatja a gyermek szakértő által történő meghallgatását – erre 
csak a feleknek van lehetősége a mediációban –, nincsenek szabályok a gyermek 
meghallgatásról a Kvtv-ben stb., hogy csak néhány aggályosnak tekinthető 
körülményt említsek meg. 

Az egyetlen – a mediáció tekintetében - konkrét megoldást a gyermek 
meghallgatására a gyermekvédelmi törvény (továbbiakban: Gyvt.)14 és annak 
végrehajtási rendelete adja. 

A New York-i Egyezmény 12. cikkében írt alapelv a Gyvt.-ben is érvényesül. A 
törvény szerint a gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, 
hogy tájékoztatást kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá 
ahhoz, hogy a személyét és vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül vagy más 
módon meghallgassák. Véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi 
szintjére tekintettel figyelembe kell venni. A Gyvt.15 vonatkozó rendelkezése szerint a 
gyámhatóság  kötelezheti a szülőt és a gyermeket, illetve felkérheti a konfliktusban 
érintett más személyt arra, hogy a nevelési-oktatási intézményben előforduló erőszak 
miatt kialakult helyzet vagy más súlyos konfliktushelyzet kezelése érdekében vegye 
igénybe a konfliktuskezelést segítő szolgáltatást.16 A Gyvt. tehát nem csak szülői 

                                                 
10 2013. évi V. tv. 
11 1952. évi III. tv. 
12 CSJK  4:171.§ (4) bek.  
13 Pp. 65/A-65/B.§ 
14 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
15Gyvt. 6-10. § 
16Gyvt. 68. § 
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felügyelet témájában rendelhet el mediációt, bár konkrétan nem nevesíti az, 
konfliktuskezelést segítő szolgáltatásként határozza meg. A Gyvt. lényegében 
megismétli a CSJK – a gyámhatóság által kezdeményezhető illetve elrendelhető – 
közvetítői eljárásra vonatkozó rendelkezéseit, miszerint a gyámhatóság 
kezdeményezheti vagy a gyermek érdekében elrendelheti a konfliktusnak közvetítői 
eljárás vagy támogatott közvetítői eljárás keretében történő rendezését.17 

A Gyvt. határozza meg az ítélőképesség fogalmát is, „ítélőképesség birtokában 
lévő gyermek az a kiskorú, aki életkornak és értelmi, érzelmi fejlettségének 
megfelelően képes – meghallgatása során – az őt érintő tények és döntések lényegi 
tatalmát megérteni, várható következményeit belátni.”18 

A törvény előírja, hogy a gyámhivatalnak a gondozó és kapcsolattartásra 
jogosult szülő között a kapcsolattartás tárgyában lefolytatott tárgyalása során 
egyezség létrehozásakor törekednie kell a felek és a korlátozottan cselekvőképes 
gyermek közötti megegyezésre. Fontos rendelkezése a jogszabálynak, hogy a 
gyámhatóság nem hagyhatja jóvá az egyezséget, ha az ellen az ítélőképessége 
birtokában lévő gyermek kifejezetten tiltakozik. Ez a rendelkezés is harmonizál a 
New York-i Egyezmény alapelvével. 

A Gyer.19 határozza meg a gyámhatósági eljárásban lefolytatható közvetítői 
eljárás szabályait. 

A kapcsolattartás rendezésével, a kapcsolattartás végrehajtásával és a szülői 
felügyeleti jog gyakorlásával összefüggő gyámhatósági eljárásban a Kvtv. 
rendelkezései szerinti közvetítői eljárás folytatható le, de a gyermekvédelmi 
közvetítői eljárás egyes rendelkezései eltérnek a Kvtv. előírásaitól. A Gyer. 
kihangsúlyozza, hogy ezekben a közvetítői eljárásokban a közvetítő a gyermek 
érdekének megfelelően működik közre a felek közötti vitát lezáró megállapodás 
létrehozásában.20 Ez a rendelkezés elég határozott választ ad arra a mediációs 
gyakorlatban gyakran felmerülő kérdésre, hogy kell-e a mediátornak a gyermek 
érdekeit képviselni ezekben az eljárásokban. 

A gyámhatósági eljárásban mediációra sor kerülhet a felek közös kérelmére, 
vagy a gyámhatóság kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy 
támogatott közvetítői eljárás keretében, hivatalból elrendelt esetben pedig kötelező 
gyermekvédelmi közvetítői eljárás21, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás 
formájában. A Gyer. részletesen szabályozza a gyermekvédelmi közvetítői eljárást, a 
felek, közvetítők körét, a költségeket, az eljárásra vonatkozó egyéb szabályokat, kitér 
a közvetítő gyámhivatal felé történő jelzési kötelezettségére stb. Itt meg kell 
jegyeznem, hogy  gyermekvédelmi közvetítői eljárás és a kötelező gyermekvédelmi 
közvetítői eljárás esetén a felek civil mediátort is választhatnak a közvetítői 
névjegyzékből, míg a támogatott- és kötelező támogatott közvetítői eljárás során csak 

                                                 
17 Gyvt. 132. § (6) bek. 
18 Gyvt. 2. § 
19 Gyer. 30/A-30/D.§ 
20 Gyer. 30/A. § 
21 CSK 4:177.§ 
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a területi gyermekvédelmi szakszolgálat közvetítője nyújthat közvetítői 
szolgáltatást.22 

A Gyer. a nevelésbe vett gyermekkel való megfelelő együttműködésének 
kialakítása érdekében is lehetővé teszi a kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás 
vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás elrendelését a gyámhatóság számára. A 
szülő kérelmére vagy a gyermekvédelmi gyám kezdeményezésére ebben a körben is 
sor kerülhet gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételére is.23 

A Gyer. 30/B. §-a rendelkezik a témánk szempontjából kiemelten fontos 
gyermek- meghallgatásról. „A közvetítő annak érdekében, hogy a gyermek az őt 
érintő döntések előkészítése során véleményt nyilváníthasson,  a korlátozottan 
cselekvőképes gyermeket kérelmére, az ítélőképessége birtokában lévő 
cselekvőképtelen gyermeket a felek kérelmére vagy a gyámhivatal javaslatára 
bevonhatja a közvetítői eljárásba, feltéve, hogy ez a gyermek számára nem jelent túl 
nagy megterhelést, valamint érzelmi fejlődését a felek által elmondottak, illetve a 
felek magatartása várhatóan nem veszélyezteti.” 

A gyámhatóság indokolt esetben a korlátozottan cselekvőképes gyermeknek a 
különélő szülőjével való kapcsolattartásának elmozdítása érdekében – a 
korlátozottan cselekvőképes gyermek bevonásával – elrendelheti a kötelező 
gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét. 

Fentiekből következik, hogy a mediátor nem kezdeményezheti a gyermek 
bevonását a közvetítői eljárásba. A korlátozottan cselekvőképes gyermek közvetítői 
eljárásban történő meghallgatásához magának a gyermeknek a kérelme szükséges, 
illetve a kapcsolattartás előmozdítása érdekében a gyámhatóság rendelheti el a 
kötelező közvetítői eljárást. Az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen 
gyermeket a felek kérelmére vagy a gyámhivatal javaslatára vonhatja be a közvetítői 
eljárásba, feltéve, hogy ez a gyermek számára nem jelent túl nagy megterhelést stb. 
Ami még mindig nincs: az a meghallgatáshoz szükséges módszertan, azaz mikor és 
hogyan kommunikáljunk a mediációba bevont gyermekkel, hogyan őrizzük meg a 
lelki biztonságát.  

Ez még nem a gyermekmeghallgatás „Kánaánja”, de már dereng a fény az 
alagút végén.  

                                                 
22 Gyer. 30/A. § (3) bek. 
23 Gyer. 30/H. § (4) bek. 
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A MEDIÁCIÓ KÉRDÉSE: A GYERMEK HELYE A VÁLÁSI MEDIÁCÓBAN 

BACSÓ FLÓRA – DEÁK ÉVA – FAZEKAS MÁRTA – DR. FAZEKAS RITA – GULYÁS JUDIT 

– GYARAKI HENRIETTA – HUNYADI KRISZTINA – ILLYÉS KATALIN – DR. INZELT ÉVA – 

DR. JUHÁSZ ÉVA – KUKITY KRISZTA – DR. MALÉTH ANETT – MESTER MÓNIKA – 

NÉMETH ZSÓFIA – ROTHBARTH ERIKA – SZARVÁK ARANKA – DR. VÁRKONYI-KARSAI 

ZSUZSANNA – WAGNER JÁNOS* 

 

Témák: 

 Szétszórt mediátori gyakorlatok 

 Módszertani kihívások 

 Jogi környezet 

 Szakmai dilemmák 

 A gyakorlat és az elmélet találkozása 

 

Fókuszáljuk a témát: 

 A törvényi változások egyre erőteljesebben előre vetítik a gyerekek bevonását. 
Attól tartunk, hogy hamarosan a mediációba is terelik majd a kiskorúakat. 

 Interdiszciplináris munkacsoport kialakításával kerestük a válaszokat 

 

Kitekintő: 

 Nemzetközi gyakorlatok: csak speciális képzettséggel rendelkező mediátor 
beszélgethet a gyerekkel. 

 Nagyon kis százalékban vonják be a gyerekeket a válási mediációs 
folyamatban. 

 Itthon csekély az ilyen speciális képzettségű mediátorok száma. 

 Létezik a Kapcsolat ügyeleteken – mediáció, de kevés helyen alkalmazzák a 
nagyon eldurvult konfliktusok miatt 

 

Tájékozódó: 

 A gyerek információhoz való joga és a biztonsága feszül sokszor egymásnak. 

 A gyerek véleménye és érdeke között különbség lehet. 

 Ítélőképesség – életkor kérdése relatív támpontot ad. 

 Mi legyen ott, ahol több gyerek van? 

 Partnerség, de kik között?  

 Veszélyek –pszichológiai értelemben 

 Kudarcként élhet meg a gyerek helyzeteket, megállapodást. 

 Ki képviselheti a gyerek érdekét a mediációban? 

 

Konklúzió I.: 

                                                 
* „A gyermek szerepe a válási mediáció során” c. szakmai ajánlást kidolgozó munkacsoport tagjai 
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 A mediáció során a szülőket igyekezzünk képessé tenni az egymás közötti a 
partneri kommunikációra.  

 A gyereket nem hozhatjuk döntési helyzetbe!!! 

 Fontos, hogy a gyerek érdeke mégis bejöjjön a mediációba 

 

Konklúzió II.: 

 Jól kommunikáló szülők esetén, ha szükséges, akkor lehetne a gyereknek helye a 
mediációban. De akkor még is mi szükség van erre? 

 A szülők kommunikációját javítva a gyereket nem kell bevonnunk a 
mediációba. 

 A gyerekekhez inkább indirekt módszerekkel közelítsünk. 

 A mediáció során, esetleg a gyerek bűntudata oldódhat, információt adhat, 
kaphat. 

 Komplex szolgáltatás segíthetne. 

 Minden beavatkozás, még 1 mediációs beszélgetés is! 

 Gondoljuk át a döntés előtt, hogy mi szól amellett, hogy bevonjuk a gyereket 
és mi szól ellene 

 

A gyermek szerepe a válási mediáció során c. szakmai ajánlás 

 

A gyermek szerepe a válási mediáció során c. szakmai ajánlás 2017 márciusában 
került kidolgozásra. Az ajánlást készítő munkacsoport tagjai: Bacsó Flóra, Deák Éva, 
Fazekas Márta, dr. Fazekas Rita, Gulyás Judit, Gyaraki Henrietta, Hunyadi Krisztina, 
Illyés Katalin, Inzelt Éva, dr. Juhász Éva, Kukity Kriszta, dr. Maléth Anett, Mester 
Mónika, Németh Zsófia, Rothbarth Erika, Szarvák Aranka, dr.Várkonyi-Karsai 
Zsuzsanna és Wagner János. Az alábbiak a szakmai ajánlást tartalmazzák. 

 

Előzmények, a munkacsoport megalakulása 

 

2016 januárjában a Partners Hungary Alapítvány mediációs csapata egy informális 
mediációs munkacsoportot hozott létre különböző alapképzettséggel (pszichológus, 
jogász, szociális szakember, pedagógus) rendelkező mediátorokból. A munkacsoport 
célja, hogy az Európa Tanács Miniszterek Bizottságának ajánlására, valamint a hazai 
jogszabályi változásokra reagálva egy szakmai ajánlást fogalmazzon meg a gyermek 
válási mediációba történő bevonásával kapcsolatban. Ajánlásunkkal azoknak a 
mediátoroknak igyekszünk támpontokat adni, akik válásban lévő családokkal 
dolgoznak, hiszen ezekben minden esetben megjelennek a gyermekek szükségletei, 
érdekei és azok hatékony képviseletének kérdései. 

A munkacsoport egy éves munkája során világossá vált, hogy nem tudunk 
egyértelmű választ adni a gyermekek bevonásával kapcsolatosan. Szempontokat, 
kritériumokat gyűjtöttünk össze, melyek mérlegelése után a mediátor maga hoz 
döntést a gyermek bevonásáról. Munkánk célja, hogy kidolgozzunk egy egységes 
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kritériumrendszert, mely reményeink szerint segít a mediátoroknak a döntés 
meghozatalában. Eddigi munkánkkal ezen az úton tettük meg az első lépéseket. 

Az Európa Tanács ajánlása 

 

Az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága (ETMB) 1998. január 21-én adta ki az 
R(98)1. számú Ajánlását a családi jogi mediációról. 

Az Ajánlás Preambulumában rögzítette, hogy a különélés és a válás a család 
minden tagját érinti, különösen a gyermekeket.  

Az ajánlás alapelvi szinten rögzíti a mediáció önkéntességét, a mediátor 
pártatlanságát, függetlenségét, a titoktartási kötelezettséget, a gyermek mindenek 
feletti érdekét. 

 

Mit jelent a gyermek mindenek felett álló érdeke? 

 

Az 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 
20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezik, melynek preambuluma az alábbi 
fontos alapvetést tartalmazza „… felismerve, hogy a gyermek személyiségének harmonikus 
kibontakozásához szükséges, hogy családi környezetben, boldog szeretetteljes és megértő 
légkörben nőjön fel”.  Ez a tétel is alátámasztja, hogy mennyire fontos a szeretetteljes és 
itt most a „teljesen” is hangsúly van családi környezet. Tény, hogy a válás során a 
gyermek sérül. Az, hogy milyen módon és milyen gyorsan sérül a gyermek, az a 
válás folyamatán, a szülők kapcsolatán, kooperációján, intelligenciáján is múlik. 
Természetesen pedig nem utolsó sorban azon, hogy milyen eljárás keretében történik 
a válás, a gyermek érdekei, szempontjai hogyan kerülnek a folyamat fókuszába, a 
szülők milyen támogatást, útmutatást kapnak annak érdekében, hogy a válási 
folyamat valamennyi résztvevő (szülők és a gyermek) számára a leginkább 
zökkenőmentesen folyjon.  

A New Yorki Gyermekjogi Egyezmény 9. cikkének 3. pontja az alábbiakat rögzíti: 
„Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a mindkét szülőjétől vagy ezek 
egyikétől külön élő gyermeknek azt a jogát, hogy személyes kapcsolatot és közvetlen 
érintkezést tarthasson fenn mindkét szülőjével, kivéve, ha ez a gyermek mindenek felett álló 
érdekeivel ellenkezik.”  Jelen passzusban már szerepel a gyermek mindenek felett álló 
érdeke, amelynek a figyelembe vételével kell dönteni a gyermektől külön élő 
szülővel való kapcsolattartásról.  

Az Egyezmény 18. cikke pedig kimondja „1. Az Egyezményben részes államok 
minden erejükkel azon lesznek, hogy biztosítsák annak az elvnek az elismertetését, amely 
szerint a szülőknek közös a felelősségük a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért. A 
felelősség a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért elsősorban a szülőkre, illetőleg, 
adott esetben a gyermek törvényes képviselőire hárul. Ezeket cselekedeteikben mindenekelőtt a 
gyermek mindenek felett álló érdekének kell vezetnie.” 
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Reiderné dr. Bánki Erika „A gyermek érdeke a felbomló családban” című 
doktori értekezésében1 felveti azt a kérdést, hogy a házasság felbontása, a szülők 
életközösségének megszűnése során miként érvényesül a gyermeki érdek. 
Foglalkozik továbbá azzal is, hogy milyen jogi eszközök, megoldások biztosítják a 
gyermek érdekének érvényesülését a család viharosabb időszakaiban. Elemzi 
különböző országok válási gyakorlatát. Megállapítja azt is, hogy a „New York-i 
Gyermekjogi Egyezmény eredményeként gyermekelhelyezési és kapcsolattartási 
ügyekben egyre nagyobb szerephez jut a gyermek véleménye. Ezt a tendenciát 
erősítette az Európai Unió 2000-ben elfogadott Alapjogi Chartája és az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottságának 2010-ben a gyermekbarát igazságszolgáltatásról kiadott 
iránymutatása is. A gyermek meghallgatásával, véleményének figyelembe vételével 
kapcsolatban két végpont között kell a kényes egyensúlyt megtalálni. Egyrészt 
fontos, hogy a gyermek az eljárásnak ne tárgya, hanem alanya legyen; fontos, hogy 
érezze, számít a véleménye és a felnőttek nem a feje fölött, a megkérdezése nélkül 
döntenek a felnőttek a vele kapcsolatos kérdésekben; másrészt el kell kerülni, hogy a 
gyermekre háruljon a döntés felelőssége, hiszen ha a gyermek mindkét szülőjéhez 
megfelelő módon kötődik, akkor valószínűleg nem is tud választani közöttük”. Jó 
megoldásnak tartja, hogy „az új Ptk.2 Családjogi Könyve nem követte a német 
példát3, és nem tette minden körülmények közt kötelezővé a gyermek bíróság általi 
meghallgatását. A gyermek meghallgatásának, véleménynyilvánításának lehetővé 
tétele általánosságban ugyan a gyermek érdekét szolgálja, de vannak olyan 
körülmények, amikor éppen ez az érdek a meghallgatásának mellőzése mellett szól.”4 

A válási mediáció lehetőséget teremt arra, hogy a folyamat során nagyobb 
figyelmet kapjon a gyermek, mint a bírósági eljárásban, érdekeit kiemelten kezeljék a 
vita rendezésekor. „A megegyezés fő célja az, hogy a gyermeket minél kisebb trauma 
érje, élete minél kevésbé változzon, és mindkét szülővel megmaradjon a lehető 
legjobb kapcsolata. Önmagában a közös megegyezés már ezt segíti, így a gyermeket 
kevésbé terheli meg, hogy a szülei vitatkoznak, konfliktusban vannak egymással. És 
ezt segíti a gyermekelhelyezés és a gyermektartásdíj kérdésében való közös döntés 
is” – írja Dr. Barna Andrea a válási mediációról.5 A megállapítást azzal egészítenénk 
ki, hogy ez egy nagyon fontos lehetőség a mediációban, a mediátor a saját 
eszközeivel ebben segíthet a feleknek. Ez a lehetőség viszont nem csak akkor 
valósulhat meg, ha a mediátor közvetlenül bevonja a gyermeket a folyamatba. 

 

Mit tegyen a mediátor válási mediáció során azért, hogy a gyermek érdeke, szükséglete 
érvényesüljön? 

 

                                                 
1 Reiderné dr. Bánki Erika: A gyermek érdeke a felbomló családban. Doktori értekezés tézisei 2014. 

http://doktiskjog.sze.hu/images/t%C3%A9zisek.pdf 
2 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  
3 „Németországban a polgári perrendtartás - illetve az Alkotmány - kötelezővé teszi a gyermekelhelyezést érintő 

perekben a kiskorú gyermek meghallgatását, amennyiben a gyermek beszélni tud, tehát a gyakorlatban a 

gyermek 2-3 éves korától kezdődően.”(Bucsi Ágnes: A gyermek meghallgatása az őt érintő eljárásokban - egy 

alapelv érvényesülése a magyar joggyakorlatban I. rész, Családi Jog 2011/2, 17. o) 
4 Reiderné dr. Bánki Erika: im. 18. o.  
5 http://www.drbarnaandrea.hu/valas-mediacio-gyermekelhelyezes  (2017.05.15.) 

http://www.drbarnaandrea.hu/valas-mediacio-gyermekelhelyezes
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Az Európa Tanács ajánlása, valamint az erre hivatkozó hazai jogszabályok nem adnak 
támpontot arra, hogy a jogalkotó a gyakorlatban miként látja ezt megvalósíthatónak. 
Mit és hogyan kell megvizsgálni, elemezni, figyelni a mediátornak, előzetesen, illetve 
a folyamat során annak eldöntése érdekében, hogy pontosan mi ez a mindenek feletti 
érdek. Milyen szempontok alapján döntheti el, hogy a felek tudatában vannak-e a 
gyermek mindenek feletti érdekének, és ezt szem előtt tartva hozzák-e meg a 
döntéseiket, dolgozzák-e ki megállapodásaikat. 

A mediátor gyakorlatilag eszköztelen a fenti dilemmák, kérdések 
megválaszolásakor. Ez az eszköztelenség okozza a legnagyobb nehézséget annak 
eldöntése során, hogy bevonja-e a gyermeke(ke)t a válási mediációs folyamatba. 

A gyermek bevonása a válási mediációba 

 

A munkacsoport két fontos tényező mentén igyekezett megvizsgálni a gyermek 
bevonását a mediációs folyamatba: 

 gyermek szükségleteinek és érdekeinek figyelembe vétele, teljesülése. 

 gyermek biztonsága a mediációs folyamatban és azt követően. 
 

Amiből kiindulunk: 

 A mediátor szakmailag felkészült. 

 A mediátor ismerettel rendelkezik a gyermekek életkori sajátosságairól, 
fejlődési szakaszairól. (A munkacsoport egyöntetű véleménye, hogy csak az 
ezen a területen képzett mediátor dolgozhat közvetlenül a gyermekekkel a 
folyamat során. Ennek a feltételnek a biztosítása ezért fontos szakmai-etikai 
feladat azon mediátorok számára, akik a gyermek bevonását tervezik a válási 
mediáció folyamatába.) 

 

Válási mediáció során a mediátor dönthet úgy, hogy: 

 nem vonja be a gyermeket közvetlenül a folyamatba (ez az eset sem jelenti 
feltétlenül azt, hogy a gyermek érdekei nem jelennek meg), illetve 

 bevonja a gyermeket is a folyamatba (a fentiekből kiderül, hogy ez sem 
garancia arra, hogy a gyermek valós érdekei kiderülnek és érvényesülnek a 
megállapodás kidolgozása során). 
 
A gyermek teljes kihagyása, igényeinek figyelmen kívül hagyása és a 

tényleges bevonás között nagyon sok megoldás lehetséges. A továbbiakban a felmerülő 
lehetőségek közül a szerintünk legfontosabbakat gondoljuk végig. 

Abban hiszünk, hogy a gyermek véleménynyilvánítása, a szükségleteinek, 
érdekeinek figyelembe vétele nem csak az ő tényleges mediációs folyamatba történő 
bevonásával valósulhat meg.  

A gyermekkel kapcsolatban az egyik fő konfliktust a szülők között az okozza, 
hogy mindketten úgy érzik, hogy ők a gyermek érdekeit képviselik, legjobbat akarják 
neki, de az ő elképzelésük nagyon sokszor különböző, ellentétes azzal, amit a másik 
szülő akar. A legnagyobb nehézséget ennek a különbségnek az elfogadása okozza 
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számukra. Ha ezt el tudják fogadni (azt, hogy a másik fél is a gyermek érdekeit tartja 
szem előtt, de máshogyan), akkor van esélyük arra, hogy mindenki számára 
elfogadható megoldást dolgozzanak ki. 

Nagyon sok esetben viszont a szülők ezt nem tudják elfogadni, a folyamat 
megreked, és ez lesz a gyermek bevonásának egyik legfontosabb oka. Amiben a 
felnőttek nem tudnak megegyezni, közeledni egymáshoz, abban kell a gyermeknek 
véleményt mondania. Ez rögtön felveti azt a problémát is, hogy a gyermek akarva, 
akaratlanul döntéshozó pozícióba kerül, pedig, amint azt a későbbiekben is 
tárgyaljuk, fontos alapelv, hogy a gyermek ne döntsön a válási mediáció során. 

 

A gyermek bevonásának szintjei a mediációban: 

 nem beszélnek a gyermek szükségleteiről, érdekeiről 

 csak a szülők kezdeményezésére és igénye szerint beszélnek a gyermek 
szükségleteiről, érdekeiről, 

 a mediátor a gyermek közvetlen bevonása nélkül segít a szülőknek abban, 
hogy a gyermek szükségleteit, érdekeit feltárják és azokra fókuszáljanak, 

 a szülők mindent meg tudnak beszélni, képesek felmérni és figyelembe venni 
a gyermek szükségleteit, érdekeit 

 a szülők szakértővel beszélnek a gyermekről 

 szakértő beszél a gyermekkel, és ő hozza be a gyermek érdekeit a folyamatba 
(elmondja a mediátornak külön, vagy a mediációs ülésen) 

 a mediátor beszél a gyermekkel, és ő viszi az információt a szülőkhöz 

 a mediátor beszél a gyermekkel egy segítő jelenlétében, és a mediátor viszi az 
információt a szülőkhöz 

 a mediátor beszél a gyermekkel és utána következik az együttes ülés (szülők, 
gyermek) 

 mediációs ülés a szülőkkel, utána, a folyamat egy adott pontján szülők - 
gyermek közös ülés 

 mediáció a szülőkkel és a folyamat végén közös mediációs ülés a gyermek 
részvételével, ahol a már kész megállapodást beszélik meg közösen 

 rögtön az első alkalommal, előkészítés nélkül szülők - gyermek közös ülés. 
 

Fontos szempontok a folyamat során: 

 a döntéseket a szülők hozzák meg, 

 a szülők a gyermek szükségleteit, érdekeit figyelembe véve hozzanak 
döntéseket, 

 a gyermek véleménynyilvánítási joga teljesüljön, 

 a gyermek biztonsága teljesüljön. 
 

A gyermek bevonásának az a két legfontosabb oka, hogy teljesüljön a gyermek 
véleménynyilvánítási joga, és hogy a szülők, valamint a mediátor képet kaphassanak 
a gyermek valódi szükségleteiről, érdekeiről. 

Ezzel szemben minden esetben, amikor a mediátor a gyermek bevonása 
mellett dönt, a legnehezebb, talán lehetetlen feladatot annak eldöntése jelenti a 
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számára, hogy valóban a gyermek igazi szükségletei, érdekei jelennek-e meg a 
folyamatban. 

A gyermek bevonásának eldöntése során a másik, egyaránt fontos szempont a 
gyermek biztonsága. Itt a mediátor ismételten nagyon nehéz helyzetben van, mert a 
legkörültekintőbb előkészítés során sem lehet maradéktalanul biztos abban, hogy 
helyesen értékelte-e a helyzetet. Nem lehet biztosan megjósolni azt, hogy a szülők és 
a gyermek hogyan fognak viselkedni, ha együtt vesznek részt a mediációs ülésen. Az 
is kockázatokat rejt magában, ha a gyermek elmondja a véleményét egy 
szakembernek vagy a mediátornak, és ők közvetítik azt a szülők felé. 

A biztonság megteremtésének fontos feltétele, hogy a mediátor képzett, felkészült 
legyen ahhoz, hogy hatékonyan tudja kezelni a gyermek jelenlétét a folyamatban, 
tudjon bánni a gyermekkel a válási mediáció során. Még a legbékésebb folyamatban 
is olyan információkhoz juthat a gyermek, amelyekről nem tudott, és amelyekkel 
nem tud mit kezdeni lelkiállapotából és gyermeki mivoltából (életkor, családban 
elfoglalt helyzet) adódóan, illetve olyan dolgokat mondhat, ami pedig a szülőket 
rázza meg. Mindezeket a helyzeteket a mediátornak kell kezelni. 

 

A gyermek biztonságának megteremtése 

 

A mediátornak az alábbi kérdések, szempontok végiggondolását követően kell 
döntenie arról, hogy hogyan biztosítja a mediációs folyamatban a gyermek 
véleménynyilvánítását, szükségleteinek, érdekeinek figyelembe vételét úgy, hogy 
szem előtt tartja az ő biztonságát. 

 

Képes-e a mediátor: 

 megítélni a szülők érzelmi szintjét 

 megítélni, hogy milyen érzelmi viharok várhatóak az ülésen 

 megítélni, hogy mennyire nyílt a szülők kommunikációja 

 felismerni, ha a szülői játszma részeként használnák a gyermeket 

 megítélni a gyermek értelmi, érzelmi fejlettségét (előre, és a folyamat alatt) 

 megjósolni és kezelni a gyermek érzelmi megnyilvánulásait 

 megjósolni és kezelni a szülők érzelmi megnyilvánulásait 

 hatást gyakorolni a mediáció alatti szituációkra 

 hatást gyakorolni a mediáció utáni szituációkra. 
 

A szülők a gyermek érdekének, szükségletének és biztonságának biztosítása érdekében képesek: 

 érzéseik azonosítására 

 saját érzéseik elfogadására 

 egymás érzéseinek elismerésére 

 indulataik kezelésére 

 felelős döntéseket hozni 

 a saját szükségleteiket, érdekeiket különválasztani a gyermekétől 
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 a gyermek szükségleteit, érdekeit játszma nélkül felmérni 

 a gyermek szükségleteiről, érdekeiről beszélni 

 egyetérteni abban, hogy a gyermek szükségleteit, érdekeit előtérbe kell 
helyezni 

 játszma nélkül részt venni a mediációban. 
 

Az Egyesült Királyság Állami Számvevőszéke készített egy tanulmányt6, 
amelyben megvizsgálták a válási mediáció, illetve családi vitákkal kapcsolatos 
közvetítési eljárások jellemzőit. Az angol tanulmány kitér arra is, hogy a válás során 
a szülőknek Amerikában és Kanadában kötelezően részt kell venniük egy csoportos 
képzésen, melynek célja hogy a válás gyermekre gyakorolt hatását megértsék, e 
körben mélyebb ismeretekre tegyenek szert. Az ohio-i Centre for Divorce Education 
által életre hívott „Children in The Middle” vagyis „A gyermek a középpontban” 
program célja, hogy interaktív módszerekkel vezesse rá a váló félben lévő szülőket, 
hogy hogyan csökkentsék a válás gyermekre gyakorolt negatív hatásait. Kutatási 
eredmények és hatásvizsgálatok azt mutatják, hogy ezek az oktatási programok nagyon 
fontos szerepet játszanak, és számos országban fontolgatják a kötelezővé tételüket7. 

Ideális helyzetben tehát a szülőket kell segíteni abban, hogy saját gyermekük 
érdekeinek, szükségleteinek mentén tudjanak gondolkodni, kommunikálni és 
megállapodást kidolgozni, ők ügyeljenek gyermekük biztonságára is. Amennyiben 
ez nem valósul meg, a mediátornak kell döntenie arról, hogy milyen szinten vonja be 
a gyermeket, de minden esetben tartsa szem előtt, hogy ő felelős a gyermek 
biztonságáért a mediációs folyamatban, amely az előkészítést, az ülést és az ülést 
követő időszakot is magában foglalja. 

                                                 
6 Legal Aid and Mediation for People Involved in Family Breakdown (2007) 

https://www.nao.org.uk/report/legal-aid-and-mediation-for-people-involved-in-family-breakdown/  
7 Legal Aid and Mediation for People Involved in Family Breakdown (2007) 

https://www.nao.org.uk/report/legal-aid-and-mediation-for-people-involved-in-family-breakdown/ 26. oldal 

https://www.nao.org.uk/report/legal-aid-and-mediation-for-people-involved-in-family-breakdown/
https://www.nao.org.uk/report/legal-aid-and-mediation-for-people-involved-in-family-breakdown/
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A MEDIÁCIÓ MÓDSZEREI I: A SÉTÁLÓ MEDIÁCIÓ ÉS A KÜLÖN TÁRGYALÁS 

ESETKÖRE ÉS MÓDSZERTANA BÜNTETŐ ÜGYEKBEN 

BAK ZOLTÁNNÉ 

 

 

Tanulmányomban három speciális technikát szeretnék bemutatni, így a 
különtárgyalást, a sétáló mediációt és a közreműködő közvetítést. Az egyes 
technikák jellemzőire csak röviden szeretnék kitérni, inkább azt vizsgálom, hogyan 
és mikor alkalmazzuk ezeket a gyakorlatban és milyen előnyeit, hátrányait 
tapasztaltuk meg a gyakorlat során. 

A különtárgyalás az a speciális technika, amikor a felek valamelyikét 
megkérjük, hogy a sikeres megbeszélés érdekében vonuljon el velünk egy másik 
helyiségbe, hogy ott folytassuk a beszélgetést. Ezt természetesen kérhetik a felek is, 
amiről mindig tájékoztatjuk őket a megbeszélés kezdetén és már a megbeszélésre 
megküldött tájékoztatásban is. 

Mikor alkalmazzuk ezt a technikát? Személy szerint én leginkább akkor, ha 
úgy érzem az álláspontok megmerevedtek és a pozicionális alku kerül előtérbe, és 
olyan esetekben, amikor azt érzem, hogy az egyik félnek szüksége van a „képessé 
tevésre”. Azaz, bármely ok miatt is, de „lemaradt” a folyamatban és nem tudja 
megfelelően képviselni önmagát.  

Emellett ritkábban, de szükség van néha arra, hogy az ügyfelek „kiadják” 
túlfokozott érzelmeiket, illetve olyan információkat osztanak meg velem, amit a 
másik fél előtt nem mernek megtenni. 

Leginkább a közúti baleseteket követő megbeszéléseken gyakori, hogy azért 
kell a felekkel külön beszélgetni, hogy tisztázzuk ki, mit vár a mediációtól és 
tisztában van-e annak legjobb, illetve legrosszabb kimenetelével. Ha ezt a másik fél 
előtt tennénk meg, az egyik fél (leginkább az elkövető) kerülne hátrányba. Ide 
kapcsolódik az a különtárgyalási helyzet, amikor a segítőkkel vagy a jogi 
képviselőkkel szükséges egyeztetni. Egyre ritkábban, de korábban nagyon gyakran 
előfordult, hogy a sértett jogi képviselője úgy próbált nyomást gyakorolni az 
elkövetőre, hogy a megbeszélésen elkezdte sorolni, milyen büntetés és egyéb jogi 
következmény vár a terheltre, ha nem teljesíti a sértett jóvátételi igényét. Ilyen 
esetekben mindenképpen szükséges tisztázni a jogi képviselővel, hogy milyen 
szerepben van jelen a megbeszélésen, és tisztában van-e azzal, hogy ez milyen 
feladattal jár. 

A különtárgyalás mellett szólnak érvek és ellenérvek is. Véleményem szerint 
szükség van rá, de nem kell túl gyakran alkalmazni. Szükséges, mert bizonyos 
helyzetekben – ahogy arra korábban már utaltam – szüksége van a feleknek a 
„pihenésre”, a megbeszélés során elhangzottaknak a végig gondolására, 
tisztázására,valamint az érzelmek kezelésére. Szüksége van erre a mediációs 

                                                 
 mentor-mediátor (B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya) 



 2017/1.  AKV Európai Szemle | 107 

  

folyamatnak is, mert bizonyos esetekben ez a technika lendítheti tovább a 
tárgyalásokat. 

Arra is utalni kelle, hogy ha nem a helyzetnek megfelelően, vagy túl gyakran 
alkalmazzuk, nem tudjuk elérni, – a transzformatív mediáció lényegét – azaz, hogy a 
felek nélkülünk is hatékonyan tudjanak kommunikálni, tiszteletben tartsák és 
megértsék egymást. 

Milyen típusú ügyekben alkalmazzuk a különtárgyalást? 

Egyszerű különtárgyalásokat általában fiatalkorúakkal kapcsolatos ügyekben 
és azokban az ügyekben szoktuk alkalmazni, ahol a sértett nem természetes személy 
(üzlet, valamely cég, vállalat). Ennél az egyik ügyfelet és annak minden segítőjét 
kérem meg a külön beszélgetésre. 

A fiatalok esetében ezzel a technikával elkerülhető annak lehetősége, hogy a 
megbeszélés alatt egymást befolyásolják. Ez ugyanis gyakran előfordult korábban 
(egyikük elkezd nevetni és a többi követi, vagy egyikük sem szólal meg, vagy csak 
egy beszél, stb.). Ez adódhat egy „dac” szövetségből vagy csupán egy serdülőkori 
sajátosságból, amit a külön beszélgetés során tisztázni, csendesíteni, levezetni lehet. 

A különböző cégek vezetőit, vagy megbízott képviselőit illetően, azért kell 
néha a különtárgyalást kérni, mert olyan jóvátételi igénnyel állnak elő, amit a másik 
fél nem képes teljesíteni vagy az igény a jó erkölcsbe ütközik. (Volt egy olyan 
mediációs ügyem, ahol a vállalat vezetője azt kérte attól a két alkalmazottjától, aki 
meglopta, hogy írják le neki, kik lopnak még a cégtől és milyen módszerekkel.) Ilyen 
esetekben tisztázni kell a cég képviselőivel a lehetőségeiket, a kérésük erkölcsi vagy 
akár jogi következményeit, anélkül, hogy ez sértené a pozíciójukat. 

Vannak olyan ügyek, ahol a különtárgyalásra a két ügyfelet visszük csak 
magunkkal, azaz számukra ajánljuk fel a különtárgyalást. (A segítőket, 
megfigyelőket és az ügyvédeket nem invitáljuk meg erre.) Ez azokban az esetekben 
fordul elő, amikor az érzelmek dominálnak. Az érzelmek túlfűtöttsége pedig 
leginkább a közvetlen társas környezeten belüli ügyekben kerül előtérbe. 

A két félnek lehetőséget kell adni arra, hogy „nagy közönség” nélkül 
beszélhessenek érzelmeikről és elmondjanak olyan fontos dolgokat, amit még esetleg 
a szülő vagy az ügyvéd előtt sem mondanának el szívesen. 

A fiatalok, szomszédok, élettársak, vagy munkatársak közötti zaklatásos 
ügyekben mindig megkérdezem a feleket, hogy szükségük van-e arra, hogy a 
megbeszélés során eddig felszínre került érzelmeiket, információikat csak kettesben 
tisztázzák. És akár néhány percre én is magukra hagyjam őket. 

Ahogy azt már korábban említettem, néha szükséges különtárgyalásban 
beszélgetni a jogi képviselőkkel, segítőkkel. Viselkedésük megakaszthatja a 
folyamatot és rosszabb esetben meghiúsíthatja a sikeres befejezést. 

Ez leggyakrabban a közúti balesettekkel kapcsolatos ügyekben fordul elő. 
Nem csak a korábban már említett elkövetői befolyásolás miatt, hanem azért is, mert 
az ügyvéd vagy a segítő átveszi az ügyfele szerepét és úgy nyilvánul meg a 
közvetítői megbeszélésen, mintha ügyfele ott sem lenne. Így a felek közötti 
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párbeszéd átalakul a segítő és a másik fél közötti párbeszéddé. A fiatalkorúakkal 
kapcsolatos ügyekben is előfordul ez, ott azonban a szülő az, aki átveszi a szerepet a 
gyermekétől. Mindkét esetben tisztázni szükséges a segítőkkel, hogy mi az ő 
szerepük a mediáció során:  

Először meg kell kérdezni, hogy el tudják-e ismételni az eddig elmondottakat. 
Szerintük mit kellett volna ebből elmondaniuk az ügyfelüknek/gyereküknek ill. mit 
nem kellett volna elmondaniuk? Miért érzik úgy, hogy nekik kellett ezt elmondani az 
ügyfelük helyett? Azaz miért léptek az ő szerepébe? Ezen kérdések tisztázása után 
ülhetünk újra közös asztalhoz. 

Ezen kívül vannak olyan különtárgyalások is, ahol kifejezetten csak az egyik, 
vagy csal a másik féllel beszélünk. Ezek azok az ügyek, ahol heves érzelmi 
kitöréseket kell kezelnünk, vagy ahol bizalmas információt osztanak meg velünk. 

Minden más különtárgyalás esetében a külön történő beszélgetés lényegét 
elmondjuk a közös asztalnál, azaz megosztjuk a legfontosabb információkat a 
különbeszélgetésen elhangzottakról. Ebben az esetben viszont nem. Ilyen esetekben 
hangzanak el olyan információk, amelyek segítségével folytatódhat a közös 
beszélgetés, azaz segíti a folyamatot anélkül, hogy a másik félnek tudnia kellene róla.  

Az alábbi példával szeretném illusztrálni a fent írtakat: egy megromlott 
házasság kapcsán a volt férj megütötte a volt feleségét, aki súlyosan megsérült az 
ütéstől. Több mediációs ülésre is sor került, amíg a felek megállapodást tudtak kötni. 
A beszélgetések során azt tapasztaltam, hogy a férfi fogcsikorgatva, de nem reagál a 
volt felesége egyetlen megjegyzésére, vádjára sem. Különtárgyalást kértem, ahol 
rákérdeztem viselkedésére. Elmondta, hogy azért nem reagálhat, mert akkor dühös 
lesz, agresszív (sajnos ilyen az alaptermészete) és ez azt fogja eredményezni, hogy a 
felesége nem engedi többet látni a közös gyermeküket. 

A különtárgyalás lehetőséget adott rá, hogy a férfi kiadja magából a dühét, 
lecsillapodjon. Lehetőséget adott arra, hogy megbeszéljük, milyen formában 
reagáljon felesége felvetéseire, hogy ez ne váltson ki újabb konfliktust. 

 

A sétáló mediáció egy nagyon ritkán használt mediációs eszköz, amely ahhoz próbál 
hozzájárulni, hogy a későbbiekben sikeresen ki tudjon alakulni a felek között a 
párbeszéd. 

Tapasztalataim alapján leginkább akkor fordul elő, ha a sértett fél nagyon fél 
attól a helyzettől, hogy az elkövetővel találkozzon. Leginkább idős emberek kérik, 
hogy ne kelljen személyesen találkozniuk az elkövetővel. 

Vannak olyan ügyek, ahol a felek valamelyikének betegsége, tartós kórházi 
kezelése miatt van arra szükség, hogy az információt a mediátor „szállítsa” közöttük. 
Talán egy esetben fordult elő a gyakorlatomban, hogy fizikai erőszak veszélye állt 
fenn és ezért két külön teremben ültek a felek, amely között az ajánlataikkal 
ingáztam. 
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Ami sokkal gyakrabban előfordul, az a közreműködő közvetítő igénylése bizonyos 
ügyekben. 

Magyarországon megyei, illetve fővárosi szinten történik az ügyek mediálása. 
Az adott ügyészség vagy bíróság a saját megyei igazságügyi főosztályát jelöli meg a 
mediáció végrehajtására. Azaz a mediáció lefolytatásánál nem a felek lakó- vagy 
tartózkodási helyét veszik figyelembe. 

Így azokban az esetekben, amikor az egyik vagy mindkét fél távol él a kijelölt 
igazságügyi hivataltól, a törvény lehetőséget ad arra, hogy az ügygazda mediátor, 
közreműködő közvetítőt kérjen a felek lakóhelyéhez közeli hivataltól. 

Van olyan eset, és ez az egyszerűbb, ha mindkét fél a megkért közreműködő 
közvetítőhöz él közel és így személyesen tudnak találkozni. Van azonban olyan is, 
amikor a felek egyike a „gazda” mediátor közelében él, a másik fél azonban a 
közreműködő közvetítő közelében. Ilyen esetekben szoktunk előzetes egyeztetés 
után telefonos kihangosítással vagy skypon mediálni a felekkel. 

Ez a technika több szempontból előnyös a felek számára. A felek tudnak 
egymással kommunikálni, tisztázni tudják az adott problémát, közvetlen találkozás 
nélküli is megállapodást tudnak kötni, a sértett jóvátételt kaphat (a felek nem 
szenvednek joghátrányt), és egyben költségkímélő is. Hátránya azonban, hogy erős 
érzelmi konfliktusok esetén nincs lehetőség a közvetlen kommunikációra. Éppen 
ezen okok miatt csak bizonyos ügyekben alkalmazható. Így például, ha az egyik fél 
nem természetes személy (pl: két soproni férfi Borsod megyében elütött egy szarvast 
és a borsod megyei vadásztársasággal kellett rendezniük a károkozást) vagy az 
internetes csalással kapcsolatos ügyekben, ahol a felek között nincs személyes 
kapcsolat (minden olyan ügyben, ahol a legfontosabb cél a kár megtérítése, tehát az 
eredeti vagyoni helyzet visszaállítása). 
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DIE METHODEN DER MEDIATION II: „STORY-TELLING” 

MARIETTA FEITSCH 

 
 

Im vorliegenden Beitrag wird eine Methode der Mediation – „story-telling” – kurz 
dargestellt. Struktur und dissoziierte Vorgehensweise in der Mediation sind 
elementar. Doch kommt es vor, dass in einer Mediation die Menschen in ihrem 
Denken verharren. Selbst wenn sie wollen, kommen sie nicht aus ihrem Denkprozess 
heraus. In Fällen, in denen Menschen aus ihrem Denkmuster nicht herauskommen, 
kann eine Geschichte helfen. 

Der Mediator verlässt in dieser Situation den Pfad der Logik und Struktur und 
nimmt die Medianten durch das Erzählen einer Geschichte mit auf einen anderen 
Weg. 

Folgende Gesichtspunkte sind beim Storrytelling wichtig: 

a) der Zeitpunkt – wann erzählt der Mediator eine Geschichte? 

b) die Auswahl einer passenden Gesichte 

c) die Überlegung, wie die Wirkung der Geschichte unterstützt werden kann. 

Der richtige Zeitpunkt, wann eine Geschichte erzählt wird, ergibt sich aus 
dem Mediationsprozess. Denkbar sind Situationen, in den die Mediation 
„festgefahren“ scheint oder der Konflikt eskaliert. Auch im Falle von festen 
„Denkmustern“ eignen sich Geschichten. Der Mediator sollte auch auf die eigene 
Intuition hören und auch das eigene Können vertrauen. 

So sollte die Mediatorin zunächst auch nur das Angebot unterbreiten, eine 
Geschichte zu erzählen wie: „Jetzt fällt mir eine Geschichte ein, sie hat 
wahrscheinlich nichts mit Ihnen zu tun. Darf ich Ihnen diese dennoch erzählen?“ 

Nachdem eine Geschichte erzählt wurde, sollte eine längere Pause folgen, 
damit die Geschichte wirken kann. Die Pause nach der Geschichte ist sehr wichtig. 
Die Geschichte sollte aber auch nicht unreflektiert im Raum stehen bleiben. Vielmehr 
ist darauf zu achten, dass die Medianden für sich und gemeinsam über die 
Geschichte nachdenken, versuchen, diese auf die eigene Situation zu übertragen. So 
können eigene Muster erkannt und neue Muster gesehen werden. 

Besonders wichtig ist, dass die Geschichte Ressourcen und Potentiale 
offenlegt. Damit soll verhindert werden, dass Konfliktmuster manifestiert werden 
und die Ausweglosigkeit verstärken.1 

 

 

                                                 
 Wirtschaftsmediatorin 
1 Ed Watzke: Warhscheinlich hat diese Geschichte gar nichts mit Ihnen zu tun...., Godesberg 2008; Hanna 

Milling: Storrytelling – Konflikte lösen mit Herz und Verstand: Eine Anleitung zur Erzählkunst mit 

hundertundeiner Geschichte, Frankfurt am Main, 2016. 
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A MEDIÁCIÓ MÓDSZEREI II: A „STORY-TELLING” 

MARIETTA FEITSCH 

Fordította: Budai Georgina 
 
 

Az alábbiakban a mediáció egyik módszerét, a történetmesélést” („story-telling”) 
mutatja be. A struktúra, és a disszociált eljárásmód alapvető a mediációban. 

Előfordul azonban, hogy egy mediációban az emberek kitartanak a 
gondolkodásuk mellett. Még ha akarnak, sem tudnak elszakadni a gondolkodási 
folyamatuktól. Olyan esetekben, ahol az emberek nem tudnak elszakadni a 
gondolkodásmódjuktól, segíthet egy történet. 

Ebben a szituációban a mediátor letér a logika és a szerkezet ösvényéről és egy 
történet elmesélésével egy másik utat választ a mediációban részt vevő feleknek. 

A történetmesélés során a következő szempontok fontosak: 

a) Az időpont – mikor mesél el a mediátor egy történetet? 
b) Egy megfelelő történet kiválasztása 
c) Annak meggondolása, hogy a történet hatása miként segíthet. 

A történetmesélés megfelelő időpontja a mediációs folyamatból derül ki. 
Olyan szituációk képzelhetők el, amelyekben a mediáció „elakadt” vagy a konfliktus 
elmérgesedik. A szilárd „gondolkodásmodellek” esetében is beválnak a történetek. A 
mediátornak a saját megérzésére is hallgatnia kell és bíznia kell a saját képességeiben 
is. Először is a mediátornak csak azt az ajánlatot kell tennie, hogy egy történetet 
mesél el, mint: „Most eszembe jutott egy történet, aminek feltehetőleg nincs köze 
Önökhöz. Ennek ellenére elmesélhetném Önöknek?” 

Miután a történetet elmesélték, egy hosszabb szünetnek kell következnie, azért 
hogy a történet megtegye a hatását. A szünet a történet után nagyon fontos. Azonban 
a történet nem maradhat reflexió nélkül a levegőben lógva. Arra kell leginkább 
figyelni, hogy a mediációban részt vevő felek egyedül és közösen gondolkodjanak el 
a történetről, próbálják meg a saját helyzetükre átvetíteni. Így felismerhetőek az 
egyéni minták és új minták is láthatóak. 

Különösen fontos az, hogy a történet erőforrásokat és lehetőségeket tárjon fel. 
Ezzel kell megakadályozni, hogy a konfliktusminták manifesztálódjanak és erősítsék 
a kilátástalanságot.1 

 

                                                 
 gazdasági mediátor 
 joghallgató (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar) 
1 Felhasznált irodalom: Ed Watzke: Warhscheinlich hat diese Geschichte gar nichts mit Ihnen zu tun.... (Ennek a 

történetnek feltehetőleg nincs köze Önökhöz…), Godesberg, 2008; Hanna Milling: Storrytelling – Konflikte 

lösen mit Herz und Verstand: Eine Anleitung zur Erzählkunst mit hundertundeiner Geschichte (Történetmesélés 

– Konfliktusok megoldása szívvel és ésszel. Útmutató a történetmeséléshez százegy történettel), Frankfurt am 

Main, 2016. 
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METHODEN DER MEDIATION III: DER EINSATZ VON FRAGETECHNIKEN IN DER 

MEDIATION 

RA BERNHARD BÖHM MM 

 
 
Einleitung – die Rolle der Frage in der Mediation 
 
In der Mediation ist die Frage eine der entscheidenden und bedeutendsten 
Kommunikationsmittel des Mediators. 

Kaum ein sprachlicher Akt erzeugt so vielfältige Wirkungen wie eine Frage.1 
Und kaum ein sprachlicher Akt lässt das dahinter stehende Mediationskonzept, das 
Rollenverständnis und die Herkunft des Mediators klarer erkennen als die Art und 
Weise seiner Fragestellung. 

Je nach Verständnis wird der Mediator andere Fragen stellen und damit – 
bewusst oder unbewusst – den Mediationsverlauf unterschiedlich beeinflussen. Die 
Art und Weise der Fragestellung ist somit immer auch Ausdruck der inneren 
Haltung des Mediators und umgekehrt. 

Nach der hier vertretenen transformatorischen Auffassung steht die 
eigenverantwortliche Erarbeitung einer Einigung im Vordergrund der Mediation. 

Dabei wird versucht, die Komplexität von Konflikten in ihrer Gesamtheit zu 
betrachten und sich nicht nur auf die Reduzierung von Problemlösungen zu 
beschränken. Im Mittelpunkt des Transformationsansatzes stehen die nachhaltige 
Veränderung des eigenen Konfliktverhaltens sowie die Initiierung sozialer 
Lernprozesse bei den Beteiligten. 

Grundelemente sind die gegenseitige Anerkennung der Konfliktpartner sowie 
die Befähigung, Konflikte selbst und eigenverantwortlich zu lösen. 

Der Mediator unterstützt die Konfliktparteien in einem ersten Schritt dabei, 
ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse zu erkennen und zu formulieren. Der 
Mediator verhält sich dabei inhaltlich eher passiv, d.h. er vermeidet eigene 
inhaltliche Stellungnahmen, sondern bietet vielmehr Hilfe bei der Reflexion eigener 
Annahmen der Parteien, ohne eine Neuverteilung von Macht zu erzielen. 

In einem zweiten Schritt geht es darum, die unterschiedlichen Perspektiven 
und Interessen der Beteiligten anzuerkennen. Diese Konzentration auf den Prozess 
des Perspektivenwechsels und der gegenseitigen Anerkennung ermöglicht den 
Parteien, unabhängig von konkreten Lösungen, neue Ansätze für ihren künftigen 
Umgang mit Konfliktsituationen zu entwickeln.  

                                                 
 Mediator, Rechtsanwalt, Leiter (Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation GmbH), Vereinvorsitzender 

(Bundesverband Steinbeis-Mediationsforum e.V.) 
1 Haynes/Mecke/Bastine/Fong, 2004, S. 295 
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Richtig gestellte Fragen sind ein hervorragendes Steuerungsinstrument für den 
Mediator. Durch geschickte Fragestellungen werden die Medianten stimuliert, es 
werden Denkanstöße vermittelt, so dass sowohl das vorhandene Wissen und die 
bestehenden Erfahrungen als auch Meinungen und Stimmungen geäußert werden.2 
Gut gestellte Fragen aktivieren die Kreativität, lassen Denkblockaden überwinden 
und helfen festgefahrene Konfliktmuster zu durchbrechen. Darüber hinaus, und das 
ist für die Mediation ganz bedeutsam, fördert bewusstes und methodisches Fragen 
den Prozess des Verstehens der eigenen Bedürfnisse und der Bedürfnisse des 
Gegenübers.3 Insbesondere zirkuläre Fragen schaffen Wechselbezüglichkeit, 
Anerkennung und gegenseitiges Verständnis.  

Neben der reinen Sachinformationsgewinnung kommt damit der Art der 
Fragestellungen im Mediationsprozess vor allem auf zwei Ebenen erhebliche 
Bedeutung zu: 

 Innere Ebene, d.h. Fragen beeinflussen den Befragten dahingehend, womit er 
sich beschäftigt, worüber er nachdenkt. 

 Äußere Ebene, d.h. Fragen beeinflussen und steuern ganz erheblich den 
Mediationsprozess. Sie geben der Mediation eine Richtung vor, der sich die 
Medianten nur schwer entziehen können.4 

Der aus meiner Sicht wichtigste Aspekt von Fragen in der Mediation ist jedoch 
ein anderer: Fragen sind Ausdruck der Haltung des Mediators, d.h. die Haltung und 
das Rollenverständnis des Mediators haben entscheidenden Einfluss darauf, wie der 
Mediator Fragen stellt. 

Richtig gestellte Fragen stützen diese Rolle, fördern die Akzeptanz und das 
Vertrauen in die Person des Mediators und auch in die Mediation allgemein. 

Bedient sich der Mediator dieser „inneren Richtschnur“, so kann er sicher sein, 
dass ihm falsch gestellte Fragen eher verziehen werden. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn die dahinter stehende Haltung von Medianten auch akzeptiert wird. 
Andererseits kann eine noch so gut gestellte Frage das Ziel verfehlen, wenn das 
dahinter stehende Denkmodell des Mediators den Medianten unglaubwürdig 
erscheint und die Frage „antrainiert“ wirkt. 

An dieser Stelle kann in der gebotenen Kürze nur auf eine, dennoch besonders 
bedeutsame Frage in der Mediation eingegangen werden: 

 

Die ressourcenorientierte „Wichtig-Frage“ 

 

Wie „Wichtig-Frage“ fördert das Erkennen und Erarbeiten der jeweiligen 
Bedürfnisse, Beweggründe, Motive und Interessen, die hinter den artikulierten 
Problemen und eingenommen (Sach-) Positionen stehen. 

                                                 
2 Mentzel, 2002, S. 190 
3 Diez/Krabbe/Thomsen, 2002, S. 153 
4 Haynes/Mecke/Bastine/Fong, 2004, S. 296 
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Für den Mediator ist es in dieser Phase wichtig, nicht problemorientiert, 
sondern ressourcenorientiert zu arbeiten.5 

Der Begriff Ressourcenorientierung beschreibt eine Vorgehensweise, die von 
glaubwürdiger Zuversicht und einer feinfühligen, ressourcenaktivierenden 
Beziehungsgestaltung geprägt ist 6 und damit einen positiven „Rahmen“ schaffen 
soll. 

Unter Ressource wird damit jedes Potential verstanden, das die 
Verhaltensoptionen eines Systems erhöht und damit seine Lebens- und 
Problemlösefähigkeit verbessert.7 

Ressourcen beziehen sich auf alles, was die Medianten in die Mediation 
„mitbringen.“ Hierzu gehören z.B. Erfahrungsschätze, Ereignisse, Verhaltensweisen, 
Gefühle, Intuitionen, Beziehungsweisen, Werte oder eigene Geschichten.8 Der 
Mediator versucht also nicht, fremde, unter Umständen von ihm selbst entwickelte 
Ideen und Ressourcen einzubringen sondern die Möglichkeiten zu nutzen, die den 
Medianten in ihrem System zur Verfügung stehen.9 

Ziel dieser ressourcenorientierten Vorgehensweise in der Mediation ist es 
herauszufinden, was der Mediant wirklich will, was ihm wichtig ist, was ihn bewegt 
und schließlich aber auch was ihm hilft, die Blockaden und Konflikte zu überwinden 
und zu lösen. Ressourcenorientierte Fragen sollen damit den vergangenheits- und 
konfliktfokussierten Blick der Konfliktparteien weiten. 

Der bisher von den Medianten wahrgenommene „Rahmen“ soll erweitert und 
Auswege auf dem Konfliktdilemma sollen erkannt werden. 

Aufgabe des Mediators ist, diese vorhandenen Ressourcen der Medianten, 
also ihre vorhandene Fähigkeit, ihren Konflikt zu lösen, von „außen“ zu aktivieren. 

Hilfsmittel sind dabei ressourcenorientierte Fragestellungen, die es einerseits 
erlauben, vorhandene Potentiale aufzudecken, anderseits aber auch verhindern, dass 
der Mediator selbst in die Rolle des „Ressourcengebers“ rutscht. 

In Konfliktsituationen definieren sich Konfliktparteien häufg über „das 
Gegenüber“. In der Hitze des Gefechts werden Forderungen aufgestellt, was der 
andere zu tun oder zu lassen hat. Die eigenen Anliegen, Bedürfnisse, Interessen, 
Ziele und Motive sind verdeckt. Hinzu kommen Unsicherheiten, Ängste und 
Emotionen. 

Das mangelnde Verstehen der eigenen Sichtweise erschwert jedoch eine 
Annäherung und Einigung der Konfliktbeteiligten. 

                                                 
5 An dieser Stelle weicht der hier entwickelte Ansatz von der Beschreibung von Kessen/Troja in Haft/Schlieffen, 

S. 409 ab. Diese gelangen vom Problem- über den Lösungs- hin zum Ressourcenraum. Unter Lösung verstehen 

sie nicht die Lösung des Konfliktes, sondern die „Auflösung“ einer Blockade. Diese Beschreibung ist m.E. 

jedoch unklar und führt leicht zu Verwechslungen. 
6 Hesse, 1999, S. 47 
7 Simon/Clement/Stierlin, 1999, S. 275 
8 Hesse, 1999, S. 47 
9 Simon/Clement/Stierlin, 1999, S. 275 
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Denn nur wer sich selbst versteht, kann auch andere verstehen. Bei der 
Lösung schwieriger Konflikte ist es daher wichtig, dass sich die Konfliktparteien in 
einem ersten Schritt zunächst über sich selbst klar werden (A versteht A, B versteht 
B, C versteht C usw.). Sie müssen sich ihrer eigenen Anliegen und Vorstellungen 
bewusst und sicher sein. Nur wenn die Konfliktparteien diese Klarheit und 
Sicherheit mitbringen, werden sie die Fähigkeit besitzen, die Perspektiven der 
übrigen Konfliktparteien nachzuvollziehen. 

Kurz gesagt: Nur wer sich „seiner selbst sicher ist“, kann seinen Kontrahenten 
verstehen. Die „Wichtig-Frage“ kann helfen, diesen Verstehensprozess in Gang zu 
setzen und festgefahrene Positionen zu hinterfragen. 

 

Ein Beispiel 

 

Der Kollege fordert in der Mediation: „Die Teams müssen zusammengelegt 
werden!“ Eine typische Reaktion des Konfliktpartners hierauf wäre wahrscheinlich: 
„Das wird nie funktionieren.“ „Das ist völlig realitätsfern.“ „Die Teams bleiben 
getrennt.“ usw. 

Auf eine Forderung folgt eine Gegenforderung. Andere Reaktionen können 
mit der „Wichtig-Frage“ erzielt werden. „Wieso ist Ihnen die Zusammenlegung der 
Teams so wichtig?“ Die „Wichtig-Frage“ zwingt den Gesprächspartner, über sich 
nachzudenken und seinen eigenen Standpunkt zu reflektieren. Er redet über sich, 
nicht über den anderen. Die „Wichtig-Frage“ gehört daher auch zur Kategorie der 
reflexiven Fragen. 

Reflexives Fragen braucht Zeit, um seine Wirkung zu entfalten. Scheuen Sie 
sich daher nicht, weiter nachzufragen. 

„Wieso ist die Vielfalt im Team so wichtig für Sie?“ Meist stehen wir uns als 
Mediator selbst im Wege und haben Hemmungen, nochmals „nachzuhaken“. Es 
scheint doch alles klar zu sein. Gehen Sie als Mediator besser davon aus: Nichts ist 
klar – auch nicht für Ihren Gesprächspartner. 

Das ressourcenorientierte Fragen erfordert vom Mediator eine sorgfältige 
Vorgehensweise. Nicht selten wird viel Zeit hierfür in Anspruch genommen werden 
müssen. Die Zeit ist allerdings auch erforderlich, da in dieser Phase der Mediation 
das Fundament für die spätere Lösung gelegt wird. Die erkannten Ressourcen10 sind 
– bildlich gesprochen – die Pfeiler für die später darauf aufbauende Brücke. Je fester 
die Pfeiler, umso stabiler die gesamte Brücke (Lösung). 

Nachdem die Ressourcen erkannt und erarbeitet wurden, geht es in der nächsten 
Phase der Mediation darum, Lösungen für das jeweilige Problem zu entwickeln. 

                                                 
10 Man könnte an dieser Stelle auch den Begriff „Interessen“ gebrauchen. Dieser Begriff jedoch ist m.E. zu eng 

gewählt, da er nicht das gesamte Spektrum von Ressourcen widerspiegelt. Nach dem klassischen Eisbergmodell 

versteht man unter Ressourcen alle Beweggründe, Motive, Bedürfnisse, Wertevorstellungen, 

Beziehungskonflikte, Emotionen usw. „unterhalb der Wasseroberfläche“, sofern sie ein positives 

Konfliktlösungspotential enthalten. 
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Zusammenfassung – „Flexibilität versus Schubladendenken“ 

 

Fragen sind das mit Abstand wichtigste methodische Steuerungsinstrument des 
Mediators. Die Art und Weise seiner Frageweise werden einen gehörigen Anteil am 
Erfolg oder Misserfolg einer Mediation haben. 

Dabei sollte die Fragestellung immer von seiner Haltung und Rolle geleitet 
sein. Diese Haltung ist die Richtschnur und somit der Gradmesser, an der sich 
letztendlich jede Frage messen lassen muss. Je mehr sich der Mediator mit seiner 
Rolle identifiziert und je sicherer er sich seiner inneren Haltung ist, umso 
authentischer werden auch seine Fragen wirken. Er vermeidet somit eine 
schematische und antrainiert wirkende Vorgehensweise. Denn wie deu-tlich 
geworden ist, folgen die Fragen in der Mediation keinem festen Schema oder Ablauf, 
sondern können nur aus dem jeweiligen Mediationskontext heraus formuliert 
werden. Es muss daher an dieser Stelle ausdrücklich vor Schubladendenken gewarnt 
werden. 

Ein „Werkzeugkoffer“ voller Fragen garantiert noch lange nicht das Finden 
mediationsgerechter Fragen.11 

                                                 
11 Literaturverzeichnis: Diez, Hannelore – Krabbe, Heiner – Thomsen, Sabine: Familien-Mediation und Kinder. 

Grundlagen – Methodik – Technik, Köln 2002, Zitiert als: Diez/Krabbe/Thomsen; Haynes, John M. – Mecke, 

Axel – Bastine, Reiner – Fong, Larry S: Mediation – vom Konflikt zur Lösung, Stuttgart 2004, Zitiert als: 

Haynes; Hesse, Joachim: In: Ressourcenorientierung Lösungsorientierung, Göttingen 1999, Zitiert als: Hesse.; 

Diez, Hannelore: Werkstattbuch Mediation, Köln 2005;Simon, Fritz B. – Clemens, Ulrich – Stierlin, Helm: Die 

Sprache der Familientherapie Stuttgart 1999, Zitiert als: Simon/Clemens/Stierlin. 
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A MEDIÁCIÓ MÓDSZEREI III: A KÉRDEZÉSI TECHNIKÁK HASZNÁLATA A 

MEDIÁCIÓBAN 

RA BERNHARD BÖHM MM 

 

Fordította: Budai Georgina 
 

Bevezetés – a kérdés szerepe a mediációban 

 

A mediációban a kérdés a mediátor meghatározó és legjelentősebb kommunikációs 
eszköze. 
Egy nyelvi aktus sem generál olyan sokféle hatást, mint egy kérdés.1 Egy nyelvi 
aktus sem mutatja tisztábban a mögötte álló mediációs koncepciót, a szerepek 
helyzetét és a mediátor származását, mint a kérdezésének módja. 

A mediátor másfajta kérdéseket fog feltenni és ezzel – tudatosan vagy 
tudattalanul – a mediáció menetét eltérően fogja befolyásolni. A kérdezés módja 
ennélfogva mindig a mediátor gondolkodásmódjának kifejeződése és fordítva. 

Az itt képviselt, transzformációt előnyben részesítő álláspont szerint a 
mediáció középpontjában egy megállapodás saját felelősségre történő kidolgozása 
áll.  
Ennek során meg kell kísérelni, hogy a konfliktusok komplexitását teljes egészükben 
szemléljék és ne csak a problémamegoldások csökkentésére korlátozódjanak. A 
transzformáló szemlélet középpontjában a konfliktus során tanúsított egyéni 
magatartás tartós átalakítása áll, valamint a szociális tanulási folyamat 
kezdeményezése az érintettek tekintetében. 

Alapelemek: a konfliktus résztvevőinek kölcsönös elismerése, valamint a 
konfliktusok önálló és saját felelősséggel történő megoldásának képessége. 

A mediátor első lépésben abban támogatja a feleket, hogy felismerjék és 
megfogalmazzák érdekeiket és szükségleteiket. A mediátor ennek során inkább 
passzívan viselkedik, ez azt jelenti, hogy kerüli az egyéni tartalmi állásfoglalást, 
inkább segítséget nyújt a felek egyéni véleményének reflexiójához anélkül, hogy a 
hatalom újraelosztására törekedne. 

A második lépésben a felek különböző nézőpontjainak és érdekeinek 
elfogadásáról van szó. A nézőpontváltás és a kölcsönös elismerés folyamatára 
történő összpontosítás lehetővé teszi a felek számára, hogy a konkrét megoldásoktól 
függetlenül új módszereket fejlesszenek ki a konfliktushelyzetek jövőbeni kezelésére 
vonatkozóan. 

                                                 
 mediátor, ügyvéd, igazgató (Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation GmbH), elnök (Bundesverband 

Steinbeis-Mediationsforum e.V.) 
 joghallgató (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar) 
1 Haynes – Mecke – Bastine – Fong: 2004, 295. o. 
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A megfelelően feltett kérdések a mediátor kiemelkedő irányítóeszközei. Az 
okos kérdések ösztönzik a mediációban részt vevő feleket, gondolatébresztéseket 
közvetítenek, úgy, hogy mind a rendelkezésre álló ismeret és a meglévő tapasztalat, 
mind a vélemények és hangulatok kinyilvánításra kerülnek.2 A jól feltett kérdések 
működésbe hozzák a kreativitást, felülkerekednek a gondolatok blokádján és 
segítenek keresztültörni az elakadt konfliktusmintákon. 

Azontúl, és ez a mediáció szempontjából jelentős, a tudatos és módszertani 
kérdések segítik az egyéni és a szembenálló fél szükséglete megértésének 
folyamatát.3 Különösen a körkörös kérdések teremtik meg a kölcsönös vonatkozást, 
az elismerést és a kölcsönös megértést.  

Az ügyre vonatkozó tiszta információszerzés mellett a kérdezés módjának 
mindenekelőtt két szinten van nagy jelentősége a mediáció folyamatában:  

 Belső szint, vagyis a kérdések olyan módon befolyásolják a megkérdezett 
személyt, hogy mivel foglalkozik, miről gondolkodik 

 Külső szint, vagyis a kérdések jelentősen befolyásolják és irányítják a mediáció 
folyamatát. A kérdések egy olyan irányt adnak a mediációnak, amely alól a 
felek nehezen tudják kivonni magukat.4 

Ennek ellenére álláspontom szerint a mediációban megjelenő kérdések 
vonatkozásában egy másik szempont a legjelentősebb: a kérdések a mediátor 
gondolkodásmódjának kifejeződései, vagyis a mediátor gondolkodásmódja és a 
szerepek megértése meghatározó befolyást gyakorol arra, hogyan teszi fel a mediátor 
a kérdéseket. A megfelelően feltett kérdések alátámasztják ezt a szerepet, elősegítik 
az elfogadókészséget, a mediátor személyébe és a mediációba vetett bizalmat is. Ha a 
mediátor ezt a „belső zsinórmértéket” használja, biztos lehet abban, hogy a rosszul 
feltett kérdései megbocsátást nyernek. Ez különösen akkor érvényesül, ha az a 
mögött álló gondolkodásmódot a mediációban részt vevő felek is elfogadják. 
Másrészt még egy jól feltett kérdés is eltévesztheti célját, ha a mediátor gondolati 
modellje a mediációban részt vevő felek számára valószerűtlen és a kérdés 
„betanítottnak” látszik. 

Ezen a ponton a kellő tömörség érdekében egyetlen, mégis jelentős kérdéssel 
lehet a mediációban foglalkozni: 

 

Az erőforrás-orientált „fontos kérdés” 

 

A „fontos kérdés” segíti azoknak a mindenkori szükségleteknek, indítékoknak, 
motívumoknak és érdekeknek a felismerését és elsajátítását, amelyek a kinyilvánított 
problémák és az elfoglalt pozíciók mögött állnak. Ebben a szakaszban a mediátornak 
nem probléma-orientáltan, hanem erőforrás-orientáltan kell dolgoznia.5 Az erőforrás-

                                                 
2 Mentzel: 2002, 190. o. 
3 Diez – Krabbe – Thomsen: 2002 153. o. 
4 Haynes – Mecke – Bastine – Fong: 2004, 296. o. 
5 Ezen a ponton eltér az itt ismertetett szempont Kessen – Troja in: Haft – Schlieffen, 409. o. leírásától. Ott a 

problémától a megoldáson keresztül jutnak el az erőforrásig. A megoldás alatt nem a konfliktus megoldását, 
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orientáció fogalma egy olyan eljárási módot ír le, amelyet a hitelt érdemlő bizalom és 
a gyengéd és erőforrás-aktiváló kapcsolatformálás határoz meg6 és ezzel egy pozitív 
„keretet” kíván létrehozni. 

Erőforrás alatt értendő minden olyan potenciál, amely növeli egy rendszer 
viselkedési lehetőségeit és ezzel javítja az élet- és problémamegoldó képességet.7 Az 
erőforrások mindarra vonatkoznak, amit a mediációban részt vevő felek „magukkal 
hoznak” a mediációba. Ehhez tartoznak a tapasztalatok, események, 
magatartásmódok, érzések, megérzések, kapcsolatmódok, értékek vagy egyéni 
történetek.8 A mediátor tehát nem próbál idegen, adott esetben általa létrehozott 
ötleteket és erőforrásokat hozni, hanem olyan lehetőségeket használ fel, amelyek a 
rendszerében rendelkezésre állnak a mediációban részt vevő felek számára.9 

Az erőforrás-orientált eljárásmód célja a mediációban annak kiderítése, mit 
akar valójában a mediációban részt vevő fél, mi az, ami fontos számára, mi mozdítja 
meg és végül pedig az is, ami segít a blokádokon való felülkerekedésben és a 
konfliktusok megoldásában. Az erőforrás-orientált kérdések szélesítik a szembenálló 
felek múlt- és konfliktus-központú szemléletét. 

A mediációban részt vevő felek által eddig érzékelt keretet ki kell bővíteni és 
kiutat kell találni a konfliktus dilemmájára. 

A mediátor feladata a mediációban részt vevő felek rendelkezésére álló 
erőforrásokat, tehát a meglévő képességeiket „kívülről” aktivizálni, a konfliktusaikat 
megoldani. Ennek során olyan erőforrás-orientált kérdések szolgálhatnak segítségül, 
amelyek egyrészt a meglévő potenciálok felderítését teszik lehetővé, másrészt 
azonban meg is akadályozzák, hogy a mediátor „az erőforrásadó” szerepébe 
kerüljön. 

A konfliktushelyzetekben a felek gyakran „szembenálló felekként” vannak 
definiálva. A konfliktus hevében olyan igényeket támasztanak, amelyek teljesítését a 
másiktól el lehet várni. Az egyéni kívánságok, igények, érdekek, célok és motívumok 
rejtve maradnak. Ehhez társul a bizonytalanság, a félelmek és az érzelmek. 

Az egyéni látásmód megértésének hiánya megnehezíti a konfliktussal 
érintettek közeledését és megegyezését. Mert aki saját magát megérti, csak az tud 
mást is megérteni. A súlyosabb konfliktusok megoldásánál az a fontos, hogy a 
konfliktusban álló felek első lépésben saját magukkal legyenek tisztában (A megérti 
A-t, B megérti B-t, C megérti C-t stb.). Tisztában és biztosnak kell lenniük a saját 
kívánságaikat és elképzeléseiket illetően. Ha a konfliktusban álló felek rendelkeznek 
ezzel a tisztasággal és biztonsággal, akkor a többi konfliktusban álló fél 
nézőpontjának megértésére való képességet is birtokolják. 

                                                                                                                                                         
hanem egy blokád „megszüntetését” értik. Ez a leírás véleményem szerint homályos és könnyen tévedésekhez 

vezet. 
6 Hesse: 1999, 47. o. 
7 Simon – Clement – Stierlin: 1999, 275. o. 
8 Hesse: 1999, 47. 
9 Simon – Clement – Stierlin: 1999, 275. o. 
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Röviden: csak az tudja megérteni az ellenfelét, aki „biztos magában”. A 
„fontos kérdés” segíthet beindítani ezt a megértési folyamatot és megvizsgálni a 
megakadt pozíciókat. 

 

Egy példa 

 

A kolléga arra kér a mediációban, hogy „A csapatokat egyesíteni kell!” Erre a 
konfliktusban álló felek tipikus reakciója valószínűleg a következő lenne: „Ez soha 
nem fog működni.” „Ez teljesen valószínűtlen.” „A csapatok külön maradnak.” Stb. 

A kérés után egy ellenkövetelés következik. A „fontos kérdéssel” más 
reakciókat lehet elérni. „Miért olyan fontos Önöknek a csapatok egyesítése?” A 
fontos kérdés arra kényszeríti a beszélgetőpartnert, hogy elgondolkodjon magáról és 
a saját álláspontjáról. A beszélgetőpartner magáról beszél, nem pedig másról. Ezért a 
„fontos kérdés” a visszaható kérdések csoportjához is tartozik. 

Időbe telik, amíg a visszaható kérdés hatása kibontakozik. Ezért ne féljen 
feltenni további kérdéseket. „Miért fontos Önök számára a sokféleség a csapatban?” 
Mediátorként többnyire mi magunk is útban állunk és gátlásaink vannak az újabb 
kérdésfeltevésben. De úgy tűnik, hogy minden egyértelmű. Mediátorként inkább 
abból induljon ki: semmi nem egyértelmű – ahogy a beszélgetőpartnerének sem. 

Az erőforrás-orientált kérdés alapos eljárásmódot kíván meg a mediátortól. 
Nem ritkán ezért sok időt igényel. Az idő azért is szükséges, mivel a mediáció 
fázisában az alapokat egy későbbi megoldás érdekében rakják le. A megismert 
erőforrások10 – képletesen szólva – a később arra felépülő híd pillérei. Minél 
szilárdabbak a pillérek, annál stabilabb az egész híd (megoldás).  

Miután az erőforrásokat megismerték és kidolgozták, a mediáció következő 
fázisa arról szól, hogyan lehet megoldást találni az aktuális problémára. 

 

Összefoglalás – Rugalmasság kontra beskatulyázott gondolkodás 

 

A mediátor messze legfontosabb módszertani irányító eszközei a kérdések. 
Kérdezése módjának a mediáció sikerében vagy kudarcában van meghatározó 
szerepe. 
A kérdezést ennek során mindig a gondolkodásmódja és szerepe irányítja. Ez a 
gondolkodásmód a zsinórmérték és a mérce, amelyhez végül is minden kérdést 
viszonyítani kell. Minél jobban azonosul a szerepével a mediátor és minél biztosabb a 
belső gondolkodásmódjában, annál hitelesebben fognak hatni a kérdései is. Ezzel 
elkerüli a sematikus és betanultnak ható eljárásmódot. Amint egyértelművé válik, a 
kérdések nem egy szilárd séma vagy menet szerint következnek, hanem azokat csak 

                                                 
10 Ezen a ponton az „érdekek” fogalmat kell használni. Ez a fogalom véleményem szerint túl szűk, mivel nem 

tükrözi vissza az erőforrások teljes spektrumát. A klasszikus jéghegymodell értelmében erőforrás alatt kell érteni 

minden indokot, motívumot, szükségletet, értékítéletet, kapcsolati konfliktust, érzelmet stb. „a vízfelszín alatt”, 

amennyiben pozitív konfliktusmegoldó potenciált tartalmaz. 
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az aktuális mediációs kontextusból lehet feltenni. Ezen a ponton kifejezetten 
óvakodni kell a beskatulyázott gondolkodástól. A kérdések eszköztára messze nem 
garantálja a mediáció szempontjából megfelelő kérdések megtalálását.11 

                                                 
11Felhasznált irodalomjegyzék: Diez, Hannelore – Krabbe, Heiner – Thomsen, Sabine: Familien-Mediation und 

Kinder. Grundlagen – Methodik – Technik (Család-mediáció és gyermekek. Alapok – módszertan – technika), 

Köln 2002. Idézve mint Diez – Krabbe – Thomsen; Haynes, John M. – Mecke, Axel – Bastine, Reiner – Fong, 

Larry S.: Mediation – vom Konflikt zur Lösung (Mediáció – A konfliktustól a megoldásig), Stuttgart 2004. 

Idézve mint Haynes; Hesse, Joachim: Ressourcenorientierung – Lösungsorientierung (Erőforrás-orientáció – 

megoldás-orientáció), Göttingen 1999. Idézve mint Hesse; Diez, Hannelore: Werkstattbuch Mediation (A 

mediáció műhelytanulmánya), Köln, 2005.; Simon, Fritz B. – Clemens, Ulrich – Stierlin, Helm: Die Sprache der 

Familientherapie (A családterápia nyelve), Stuttgart, 1999. Idézve mint Simon – Clemens – Stierlin. 
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A MEDIÁCIÓ MINT A COMPLIANCE DILEMMÁBÓL KIVEZETŐ ÚT 

GEORG GÖßWEIN LL.M. 

Fordította: Csemáné Dr. Váradi Erika – Dr. Jacsó Judit 

 
 

A munkatársak számára kötelezően rögzített szabályok betartása valamennyi vállalat 
működése szempontjából meghatározó jelentőségű. Ugyanakkor azonban például 
pénzügyi célok elérése érdekében fontos lehet ezen szabályok figyelmen kívül 
hagyása. A menedzsereknek azonban sokszor választaniuk kell a flexiblis vezetés és 
az előírások szigorú betartása között, és ezáltal compliance dilemmába kerülhetnek. 
Ennek eredményeként gyakran a vállalatért felelős szervezi egységek többé-kevésbé 
nyitott konfliktushelyzetbe kerülhetnek egymással. Ez a tanulmány a compliance 
dilemmát vizsgálja és ennek áthidalása számára ad impulzusokat – például a 
mediáció segítségével.  

A „compliance“ fogalom a „corporate governance“ fogalomhoz hasonlóan az 
angolszász jogi terminológiából került átvételre a német gazdasági jogba. Nem jelent 
mást, mint „követés“, „megegyezőség“, „meghatározott parancsok betartása“. Így a 
compliance csak annyit jelent, hogy a vállalatok és annak szervezeti egységei a joggal 
összhangban működnek. Tulajdonképpen valamennyi jogállamban magától 
érthetődő alapelvnek kellene lennie, mégis egyre gyakrabban beszélhetünk 
compliance esetekről. Különösen nemzetközi nagyvállalatok kerülnek ezáltal negatív 
reflektorfénybe, amely mögött gyakorta egy konfliktushelyzet húzódik meg, amelyet 
„compliance dilemma“ gyűjtőfogalommal jelölhetünk. 

 

1. Tézis: Menedzserek compliance dilemmában 

 

Az ebben a tanulmányban használt compliance dilemma fogalom olyan konkrét 
kettős kimenetű döntési helyzeteket foglal magába, amelyben egy menedzser 
találhatja magát. A cikk írója szerint e tág fogalom egy olyan fennálló döntési 
szituációt takar, amelyben számos vezető található. A kérdés csupán az, hogyan lehet 
a compliance-t eredményesen a szervezeteken belül megvalósítani: 

Abból kell kiindulnunk, hogy a compliance ügyek által érintett vállalatok 
topmenedzsmentje először a saját vezetői pozíciójából („Tone at/from the Top“) 
kommunikál. A szervezeti egységek általában az AktG 76. §-a, a GmbHG 43. §-a 
szerinti törvényes működés és a felelős vezetés kötelezettségei alapján járnak el. Ez 

                                                 
 ügyvéd, mediátor, executive coach (A cikk a Die Mediation c. lap 2017/2. számában jelent meg 

Unternehmenskultur - Mediation als Weg aus dem Compiance-Dilemma címen.) 
 egyetemi docens, dékánhelyettes (Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) elnök, Alternatív 

Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont (AKIK) 
 egyetemi docens (Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti 

Tanszék) 
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azt jelenti, hogy a vezetők jogszabályi előírásoknak nem megfelelő magatartását a 
szervezeti egységek nem várhatják el és azt nem is tűrhetik meg. Ennek ellenére a 
compliance dilemma egy látens, illetve nyíltan fennálló konfliktus a vállalat vezetői 
és szervei között az alábbi compliance pontokra tekintettel: 

 

 

Compliance dilemma (tézis) 
A menedzserektől elvárt magatartás  Amit a menedzser gondol a compliance-ről 

 legyen flexibilis, vállalkozó 
 

 merev, megakadályozza az 
eredményeket 

 együttműködő  kirekeszt 

 bizalomkeltő  bizalmatlanságot kelt 

 agilis innovatív  túl sok dokumentációval jár 

 lelkes  frusztrációt okoz 

 támogató  bénít 

 kevéssé kontrolláló és szabályozó  kontrollál / túlzottan szabályoz 

 erőforrásokat kímélő  túl sokba kerül 

 karrierépítő  veszélyezteti a karriert 

 felelősségvállaló  felelőssé tesz 
1. Kép: Miben áll a compliance dilemma – tézis 

(© Georg Gößwein) 

 

A vezetők compliance magatartása 

 

Ezen kívül a vállalatnak az egyik központi érdeke a felelősség elkerülése. Ez 
leginkább a felelősség delegálásán keresztül érhető el. Ily módon felelősséget vállaló 
fontos csoport a vállalat vezető alkalmazottainak köre. Ezen személyi kör 
felelősségvállalásának feltétele, hogy a magatartásuk ahhoz képessé tegye őket. Ha 
az Ernst & Young 2016-os globális jelentésében (Global Fraud Survey von 
Ernst & Young) hiszünk, akkor a vezető alkalmazottak kb. 50 %-a a pénzügyi célok 
elérése érdekében elfogadhatónak tartja az előírások megkerülését. Az alapvető 
compliance dilemma tézise logikusan levezethető e tanulmány eredményéből, amit 
megerősít a szerző 15 éves tapasztalata. Rá kell mutatni, meg kell érteni és lehetőség 
szerint fel kell oldani azt a szemmel látható ellentmondást aközött, amit a vezetők 
jogszerűnek tartanak, illetve gondolnak és aközött, amit a szervezet elvár. 

 

A Yates Memorandum 

 

A jelentés eredményeinek az oka nem annyira a vezetők gondolkodásmódjában 
keresendő, hanem sokkal inkább abban a compliance dilemmában, amelyben a 
vezetők rendszerint találhatóak. Azért, hogy a compliance dilemma messzemenő 
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következményeit a szervezeti egységek felelősségáthárítására tekintettel meg tudjuk 
érteni, érdemes kitekinteni az Egyesült Államokra. 

A Yate Memorandum egy sokat vitatott állásfoglalás, melyet Sally Quillian 
Yates mint az Egyesült Államok helyettes legfőbb ügyésze 2015. szeptember 10. 
napján adott közre. Yates ebben a vállalati helytelen magatartás üldözésére nézve új 
irányelveket fogalmazott meg. A fejtegetései jól mutatják, hogy – legalábbis az USA-
ban – a magánszemélyeket célzottan felelősségre kell vonni, ha felróható módon „in-
compliance“ magatartást tanúsítottak. Megfogalmazódott az a kifogás is, hogy a 
múltban a menedzserek magukat – a vállalat költségére – „megváltották“ a 
szabadságukat. A Yates Memorandum az individuum felelősségét állatja 
egyértelműen a középpontba. Németországban is megfigyelhető az a tendencia az 
ügyészségi gyakorlatban, hogy egyre erőteljesebben koncentrálnak a vezetői szinten 
cselekvő személyek egyéni felelősségére. Ezzel párhuzamosan a szervezetek és a 
vezetők személyes felelősség alóli mentesülének igénye egyre inkább fókuszba kerül. 

 

A compliance dilemmából kivezető klasszikus utak 

 

Különböző utakat lehet választani annak érdekében, hogy meghonosítsuk a 
compliance-t a vállalatokon belül (Gößwein/Hohmann 2011; Gößwein et al. 2015). 
Így a vállalatok compliance szervezeteket hozhatnak létre, illetve megerősíthetik a 
meglévőeket. A szervezeti intézkedéseket kiegészítik terjedelmes szabályzatokkal 
azért, hogy a szabályozottságot még inkább növeljék. Sok vállalat alkalmazottjának a 
törvényi szabályozási háttér mellett gyakran még Code of Conduct (Magatartási 
kódex), Integrity Code (Integritás-kódex), és Code of Ethics (Etikai-kódex) stb. mint 
minden compliance szabály atyjával és számos specialis intézkedéssel kell 
szembesülnie. Végül a hierarchia minden szintjén az alkalmazottak a compliance 
területén szakmai képzéseken vesznek részt. Mindezeket az aktivitásokat 
rendszeresen videóüzenetek, illetve a topmenedzserek más formában közzétett 
személyes közleményei is kiegészítik. Minderre azért kerül sor, hogy a vezetői szint 
(“Tone at / from the Top”) a compliance témának még nagyobb hangsúlyt adjon. 

Az irányelvek, eljárások– különösen a legveszélyeztetettebb területekre (pl. az 
áruk terjesztésével foglalkozó személyek kiválasztása, szponzorálás, ajándék 
elfogadása) vonatkozóakat – betartását fokozott ellenőrzésnek vetik alá. Ha 
mindezen intézkedések ellenére a compliance megsértésére kerül sor, az egyre 
drasztikusabb következményt von maga után. Elképzelhető, hogy mindez a 
megmaradó vezetői körnél milyen következménnyel jár. 

Csak nagyon kevés vállalatnál történt meg mindezidáig egy aktívan lezajló, 
bátor kultúraváltás (Gößwein et al. 2011) azzal a céllal, hogy a vezetők a compliance 
példaképévé váljanak. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy hogyan lehet a vezetőket 
a compliance kultúrának megfelelő munkavégzés tekintetében pozitívan 
befolyásolni. 

 

 



 2017/1.  AKV Európai Szemle | 125 

  

 

 

A vezetők aktív bevonása 

 

A fent felvázolt “klasszikus” intézkedések az adott szervezet adottságainak 
megfelelően a compliance kezelésére szolgáló kipróbált megoldások. Kérdéses 
ugyanakkor, hogy ezzel a compliance dilemma megoldható-e. 

Ha hiszünk a jelentésnek (különösen a fent említett Ernst & Young 
tanulmánynak), a klasszikus megoldások nem járultak hozzá az adott vállalaton 
belüli tartós (érték)változáshoz, különösen nem a vezető rétegen belül. Másként nem 
magyarázható a compliance „katasztrófa”. Sokkal inkább lehet attól tartani, hogy a 
szabályozás és az ellenőrzés intenzitásának növelése, drasztikus jelenléte és az 
időigényes képzések méginkább hozzájárultak a vezető réteg – a compliance 
tekintetében eddig is meglévő – ellenállásához. Más stratégiára, új módszerekre és 
eszközökre van tehát szükség ahhoz, hogy a compliance témája megérintse a 
vezetőket. 

Ha a cselekvő személyek én-hatékonysággal és egyéni felelősséggel lennének 
felruházva, akkor a compliance-t saját feladatnak tekintenék. Ahhoz, hogy a vezetők 
a compliance-t elfogadják, legelőször is a compliance dilemmát kellene feloldani. 

 

Compliance és mediáció 

 

A mediációs eljárásban irányadó alapelvekre tekintettel kézenfekvő, hogy ez a 
módszer ideális esetben alkalmas a konfliktusok feloldására. A mediáció 
hozzájárulhat a felek közötti megegyezéshez, amely alkalmas a konfliktus hosszú 
távú feloldására. A vezetőség és a szervezeti egységek a mediációs eljárás során 
egyrészt elsajátítják az elfogadó kommunikációt, és az érdekorientált eljárás elmélyíti 
a másikkal szembeni bizalmat is. A mediációs eljárás során felszínre hozott 
megoldások mind a vezetőség, mind a szervezeti egységek számára értékkel bírnak. 

A mediáció módszere visszaadja a vezetőknek az én-hatékonyságot és a 
részvétel jogát a compliance ügyekben. A szervezeteknek a mediációs eljárás 
biztosítja annak a lehetőségét, hogy a compliance témáját a vezetőkkel egyenrangú 
félként beszéljék meg anélkül, hogy feladnák a hierarchiában meglévő helyüket. A 
mediáció eljárásán keresztül a közös megoldás keresésére helyeződik a hangsúly, és 
kialakul az összetartozás tudata. A mediáció keretein belül a felek közösen keresnek 
megoldást a konfliktusra. 

Valószínűleg az érintett felek (Stakeholder) nem fogják nyíltan bevallani, hogy 
létezik a compliance dilemma és ezáltal a konfliktust is el akarják tagadni. Éppen 
ezért a konfliktus megnevezése nélkül kell utakat találni a mediáció módszereivel és 
eszközeivel a konfliktus feldolgozásához. A mediáció megvalósítása mindkét fél 
számára annak igényét és azt a bizalmat közvetítené, hogy közösen egy győztes-
győztes megállapodást tudnak majd kötni. Kölcsönösen bizalmat szavaznak a 
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másiknak és felvállalják a felelősséget. A pozitív szabályozási kultúra ebben a 
közegben nem lenne egy idegen test – abban az értelemben, hogy „egyesek csinálják 
a compliance-t, mások pedig az üzletet“ – hanem természetes része lenne a 
vállalkozási kultúrának. A szabályokat aktívan és konstruktívan betartanák, mert 
általánosan úgy vélekednek róla, hogy azokat az érintetteknek be kell tartaniuk. Egy 
olyan eredmény, amelyet a fent említett jelentés a vezetők általi szabályok be (nem) 
tartása tekintetében mutatott, itt nem lenne elképzelhető.  

 

Következtetés 

 

A mediáció haszna a compliance dilemmában nyilvánvalóan látható. Ha jelentős 
szabálytalanságokra nem kerül sor a vállalaton belüli – különösen a vezetők által 
tanúsított –, alapvetően jogkövető belső magatartás miatt, akkor a felelősség alóli 
mentesülés kérdése sem merülne fel. Ha mégis compliance esetre kerül sor, a 
szervezeti egységek bizonyítani tudnák, hogy a felelősséget hatékonyan delegálták. 

Végül a menedzsereknek fel kell tenni a kérdést, hogy a compliance dilemma 
által okozta konfliktus milyen költségeket okoz. A vállalaton belüli ezen problémát 
egzakt módon nehezen lehet számszerűsíteni. Ha segítségképpen a vállalaton belüli 
konfliktusok költségvonzata tárgyában folytatott kutatások eredményeit vesszük 
alapul, hozzávetőlegesen elképzelhetjük a compliance dilemma feloldása által 
elérhető megtakarítás nagyságát. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a compliance 
dilemma hosszú távú megoldása érdekében egyértelműen megéri felállítani egy 
konfliktusmenedzsment-rendszert. 

 

 

 

A compliance dilemma megoldása a mediáció módszerével 

• Mediáció ideális megoldást jelent ahhoz, hogy a menedzser a compliance 
dilemmából kikerüljön. 

• Az együttműködés, a bizalom és az én-hatékonyság a compliance kérdések 
területen is erősödni fog. 

• Létrejön egy szabály- és hibakultúra. Az innováció növekedni fog. 
• A vezetők lehetőségeikkel élhetnek és megszabadulnak a compliance problémától. 
• A compliance dilemma feloldása nélkül a szervezetek felelősség-áthárítása 

megkérdőjelezhető. 
• A compliance dilemma feloldása a konfliktusok kezelésére fordított kiadások 

megszűnésével is együtt jár. 
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