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Az AKV Európai Szemle a „Miskolci Jogászképzésért” Alapítvány és a Miskolci 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara lektorált közös online folyóirata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szakmai együttműködő partner: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

A folyóirat az Igazságügyi Minisztérium a jogászképzés színvonalát emelő 
programja keretében jött létre. 



2018/1.  AKV Európai Szemle | 2 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

Tanulmányok 

 

BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉS MAGYARORSZÁGON ............................................................................. 3 

BENKOVICSNÉ VARGA ERIKA 

 

GERICHTSVERMITTLUNG IN UNGARN ....................................................................................... 9 

ERIKA BENKOVICS-VARGA 

 

A KÖZVETÍTÉS LEHETŐSÉGEI A KÖZIGAZGATÁSI PERRENDTARTÁS HATÁLYA ALATT ............ 15 

BOKROS ANDREA 

 

GONDOLATOK A POLGÁRI JOGI KÖZVETÍTŐI SZAKMAI KÉPZÉSRŐL ÉS TOVÁBBKÉPZÉSRŐL ... 30 

MALIK ÉVA 

 

MEDIÁCIÓ ÉS/VAGY COACHING – ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS. TÖRTÉNETI ÉS 

TERMINOLÓGIAI ASPEKTUSOK ................................................................................................. 48 

KÓRÓDI MÁRIA 

 

ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK ÜTKÖZÉSE A GAZDASÁGI SZFÉRÁBAN: A BENNFENTES INFORMÁTOROK 

MUNKAJOGI VÉDELMÉNEK ALAPGONDOLATA AZ USA-BAN ÉS EURÓPA EGYES 

ORSZÁGAIBAN .......................................................................................................................... 59 

MÉLYPATAKI GÁBOR 

 

A MEDIÁCIÓTÓL A KÖZVETÍTÉSRE KÖTELEZÉSIG. A KÖTELEZŐ KÖZVETÍTÉS BÍRÓSÁGI 

GYAKORLATA ........................................................................................................................... 68 

PERLAKI ADRIENN – BENKOVICSNÉ VARGA ERIKA 

 

Nemzetközi kitekintő 

 

A VÁLLALATOK VEZETŐI, MINT AZ ERŐFORRÁSOKAT KÍMÉLŐ COMPLIANCE MENEDZSMENT 

RENDSZER MEGHATÁROZÓ ELEMEI.......................................................................................... 85 

GEORG GÖSSWEIN 

 

KUTATÁSI TELEGRAM: SZEMTŐL SZEMBE ............................................................................... 88 

KLAUS HARNACK 

 



  

3 | AKV Európai Szemle  2018/1. 
 

 

BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉS MAGYARORSZÁGON 

BENKOVICSNÉ DR. VARGA ERIKA 

 
 
1. A bírósági közvetítői modell Magyarországon 

 
Magyarországon 2012. július 24. napjától1 vehetnek igénybe a felek bírósági 
közvetítői eljárást, folyamatban lévő bírósági eljárásukhoz kapcsolódóan. A bírósági 
közvetítés a mediáció módszertanán alapuló, a bírósági eljárás befejezését elősegítő, 
konfliktusfeloldási technika. Ez a nemperes eljárás, mint bírósági szolgáltatás, a 
hagyományos vitarendezési eljárásoktól lényegesen eltérő megoldás. Célja, hogy a 
felek, egy független harmadik személy segítségével, a vita rendezésére irányuló 
írásos megállapodást hozzanak létre. 

A bírósági közvetítésnek 2012-ben történő magyarországi megjelenése óta egy sajáto-
san kevert modellje alakult ki, figyelemmel arra, hogy igénybevételének alapvetően 
önkéntes jellege mellett, törvényben meghatározott esetekben - a szülői felügyelet és 
a szülő-gyermek közötti kapcsolattartás körében - a bíró által kötelezően is elrendel-
hető. Vegyes rendszer továbbá azért is, mert bírósági közvetítői tevékenységet, bíró-
sági dolgozóként e tevékenységre kijelölt bíró, rendelkezési állományba helyezett bíró 
és bírósági titkár láthat el. 

 
2. A bírósági közvetítés rendszere 

 
A bírósági közvetítői hálózata mára teljes mértékben kiépült Magyarországon, a 
jogszabályi háttér megalkotását követően, mind a személyi, mind a tárgyi feltételek 
és a képzési rendszert tekintve egyaránt. Jelenleg 174 kijelölt bírósági közvetítő 
működik hazánkban (97 titkár, 67 bíró). Az alapképzés folyamatos a Magyar 
Igazságügyi Akadémián (ez évente további 30-40 személy alapképzését jelenti), 
emellett gyakorlati és specializációra irányuló tréningek is megvalósulnak, kezdő és 
haladó szinten. 

Valamennyi, nagyobb (ahol 7 bírónál többnek van szolgálati helye), mintegy 
70 bíróságon kialakításra kerültek a szakmai szempontoknak megfelelő közvetítői 
szobák, beszerzésre kerültek a tevékenység gyakorlásához szükséges egyéb tárgyi 
eszközök (számítógép, hivatali mobiltelefon, körasztal, zárható szekrény, flipchart, 
szőnyeg, faliképek, szobanövények), melyek az esztétikai szempontok mellett a nem 
hivatalos, közvetlenebb légkör kialakítását is szolgálják. 

 
3. Bírósági közvetítés a gyakorlatban 

 
A mediáció - a gyakorlat oldaláról szemlélve - egy jövőorientált konfliktuskezelési 

                                                 
 bírósági titkár, bírósági közvetítő (Kecskeméti Törvényszék) 
1 A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény IV. fejezet 
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módszer, egy aktív-kreatív egyezségteremtési folyamat. A bírósági közvetítő 
legfontosabb és legnehezebb feladata, hogy a versengő hozzáállással érkező feleket 
az együttműködés irányában terelje és segítse a résztvevőknek megtalálni azokat a 
közös pontokat, kialakítani azt a bizalmi viszonyt, amelyekre építve ez a folyamat 
megvalósítható. A mediáció nagy ígérete abban rejlik, hogy segít a feleknek 
másképpen látni a konfliktust, másképpen látni a saját és a másik viselkedését, 
felismerni a háttérben meghúzódó szükségleteket és érdekeket, és segít abban, hogy 
a felek közötti kommunikáció megváltozzon.2 

A bírósági közvetítők országosan eddig összesen több mint 5500 közvetítői 
ügyben jártak el. A lefolytatott eljárások 55-75%-a - törvényszékenként eltérően - 
megállapodás létrehozásával zárult. Az eredményességet nagymértékben 
meghatározza, hogy kialakít-e egy adott törvényszék mentori rendszert, az újonnan 
kinevezett közvetítők szakmai támogatására. A jó gyakorlatok megszilárdítása 
érdekében feltétlen szükségesek a közvetítői esetmegbeszélések, valamint a 
közvetítés hatékonyságának vizsgálatát, a törvényszerűségek megfogalmazását célzó 
tudományos kutatások. 

 
4. Győztes-győztes helyzet a bírósági szervezetben 

 
A mediáció intézményének bírósági rendszerbe való beemelésével hamar 
egyértelművé vált, hogy nem csak a felek kerülhetnek ún. win-win helyzetbe, mert a 
közvetítői eljárással a bíróság és maga a bírósági közvetítő is nyerhet. 
 
- A felek alapvetően pozitívan állnak a közvetlen, bizalomra épülő közvetítői 
eljáráshoz. Időt, teret, eszközöket kapnak a bíróság elé vitt konfliktus teljes 
feloldására, mert a jogviták többségében a jogi normák megsértése mellett együttélési 
és alapvető emberi normák is sérülnek. A felek gyorsan elfogadják a mediáció 
szabályait, átveszik jövőbe tekintő, megoldáscentrikus szemléletét. 
 
- A bírósági közvetítői eljárás jó a bíróságnak is, mert mindezek visszahatnak a 
szervezetre és a lefolytatott eljárásokban szerzett élmények erősítik a bíróságba vetett 
bizalmat. Az eredményesen lefolytatott eljárások elősegítik továbbá az időszerűség 
és hatékonyság követelményeinek megvalósulását, hiszen a közvetítői eljárás pár hét 
alatt lezajlik és a megkötött megállapodásban foglaltakat hosszútávon is betartják a 
felek. 
 
 - Végül pozitív tapasztalat az eljárás magának a közvetítőnek is, mert a felek kis 
mértékű egymáshoz fordulását is komoly sikerként lehet megélni. A hosszabb ideig 
végzett közvetítői tevékenység során olyan kompetenciákat sikerül továbbá 
elsajátítani, melyek az ítélkezési tevékenységben is jól hasznosíthatóak. Így: 
önismeret, előítéletektől mentes gondolkodásmód, empátia, értő figyelem, 
asszertivitás, megoldásorientált kérdezéstechnika, flexibilitás. 
 
 
 

                                                 
2 Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010. 11. o. 
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5. A közvetítés alkalmazhatóságának területei 

 
A bírósági közvetítés továbbfejlesztése, speciális jellemzőinek, törvényszerűségeinek 
megfogalmazása céljából a Kecskeméti Törvényszék Mediációs Munkacsoportja 
szervezett keretek között végez kutató-elemző munkát. Érdemben lefolytatott 400 
eljárás statisztikai mutatói, az egyoldalú kérelemre tett nyilatkozatok, valamint az 
előkészítő üléseken tapasztaltak alapján megállapítottuk, hogy a közvetítés 
alkalmazhatósága szempontjából az ún. magas érzelmi/indulati intenzitású ügyek az 
elsődlegesek. 

A magas érzelmi / indulati intenzitású ügyekben a felek személyes és tartós 
kapcsolataikban keletkezett jogvitájuk rendezését várják a bíróságtól, miközben a 
konfliktusok többrétűek, egymásra épülnek. Mindez jogi, társadalmi, alapvető 
együttélési és erkölcsi kérdéseket érinthet. A keresetlevélben foglaltak a konfliktus 
felszínét jelentik, aminek csupán a jog által megfogalmazható részeiben dönt a 
bíróság. Tipikusan ebbe a körbe tartoznak a családjogi, dologi jogi, öröklési, és a 
tartós viszonyokban keletkezett kötelmi igények rendezésére irányuló bírósági 
eljárások. Nagyon szemléletes Kulcsár Kálmán -magyar jogtudós, jogszociológus- 
megfogalmazása ezen szenzitív viszonyok vonatkozásában, miszerint a „bíróság 
előtt eldöntött viták alatt, mint a jéghegy felszín alatti része, a konfliktusok és belőlük 
eredő viták sokasága él. A peres eljárás ezen esetekben csupán tüneti kezelést nyújt, 
maga a konfliktus tovább él, mert a tényleges szükségletek, érdekek nem 
fogalmazódnak meg. Esetleg tovább mérgesedik újabb bírósági, hatósági eljárásokat 
generálva (pl.: szülői felügyelet megváltoztatása, kapcsolattartás újraszabályozása, 
végrehajtási  és gyámhatósági eljárás). 

 
6. Tudományos  kutatások, az utánkövetés eredményei 

 
- A vizsgálatok azt mutatták, hogy az előkészítő ülés, valamint a megállapodás 
nélkül zárult bírósági közvetítői eljárás is alkalmas a felek együttműködési 
hajlandóságának előmozdítására. A nem megállapodással zárult közvetítői 
eljárásokat követően folytatódó bírósági eljárásokban később jelentős, mintegy 40%-
os az egyezségkötési, szünetelési arány. Mindez azt is mutatja, hogy a bírósági 
közvetítői eljárások eredményeit komplexen, a bírósági szervezetrendszeren belül, 
egységében érdemes értékelni. Jellemző továbbá, hogy a közvetítői eljárásban részt 
vevő feleknél javul a kommunikáció és a felek egymással empatikusabbak lesznek. 
Mindezeket összességében a közvetítői eljárás ún. „katalizátor”  hatásának neveztünk 
el. 

- Az utánkövetés3 során megszólított felek nyilatkozata alapján, az általuk megkötött 
megállapodásaikat 86%-ban hosszú távon4 is betartják, és általános jelleggel pozitív 
tapasztalatként élték meg a bírósági közvetítői eljárással kiegészült peres eljárást. A 
közvetítésben nem a bírósági eljárás alternatíváját látták, hanem annak a bíróság által 
biztosított kitágított mozgásterét, a két eljárást „egységként” értelmezték. 

                                                 
3 Az utánkövetés két szakaszban valósul meg: először a közvetítői ügy és az alapügy iratainak vizsgálatával, ezt 

követően az eljárásban résztvevő felek előre meghatározott kérdéssorral történő megkeresésével, majd a 

megfigyelések eredményeinek összefoglalása. (Kecskeméti Törvényszéken, 200 ügy vonatkozásában) 
4 Az utánkövetés 2 éve lezárult ügyek körében végeztük. 
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- Az esetek 80%-ban családjogi ügyek kerülnek a bírósági közvetítőhöz, miközben 
különösen hatékonyan folytathatóak le a közvetítői eljárások szomszédjogi- és 
birtokviták, társasházak lakóinak jogvitái, közös tulajdon, ráépítés, beépítés körében. 
A dologi jogi ügyekben lefolytatott eljárásokban 95%-ban sikerült a feleknek 
jogvitájukat békés úton rendezni és megállapodást kötni. Érdekességként 
megemlíteném, hogy több esetben találtak megoldást a felek már arra is, hogy 
folyamatban lévő felszámolási eljárásban a fizetésképtelenség megállapítását 
elkerüljék. Meggyőződésem, hogy a bírósági közvetítés hatékony alkalmazásának 
területei az eddigieknél is tovább bővíthetőek és jó gyakorlatának 
megszilárdulásával még intenzívebben segítheti mind a felek konfliktusának 
feloldását, mind a bírák munkáját. 

Mindezen tapasztalatok bemutatása céljából ismertetnék egy esetet, mely 
példázza, hogy a bírósághoz forduló felek tényleges szükségletei, érdekei milyen 
mértékben eltérnek az előterjesztett keresetlevélben foglaltaktól, valamint szemlélteti 
azt is, hogy bírósági közvetítő számára milyen gazdag eszköztár áll rendelkezésre. 

 

7. „Pálfordulat” 

 

A fél éve indult tulajdonjog megállapítása iránti perben a felek közösen 
kezdeményezték a közvetítői eljárást a bíró tájékoztatása alapján. Kérésüknek 
megfelelően, rossz viszonyra tekintettel, váltott meghallgatást biztosítottam részükre. 
Anna jogi képviselőjével jelent meg, vázolta a kialakult helyzetet. Majd Pál érkezett 
és ő is előadta saját álláspontját. (A felek ekkor még nem találkoztak egymással a 
közvetítőnél.) 

A konfliktust az okozta, hogy - idős fejjel élettársi kapcsolatot létesítve - Pál 
eladta lakását és maga mögött hagyva eddigi életét, Annához költözött. A pénz egy 
részéből Anna házát felújították, új szobát alakítottak ki, autót vettek, a pénz többi 
részét felélték, utazgattak, szórakozni jártak. Az együttélés felhőtlen kezdete után 
megismerve egymás szokásait, erős jellemét, egyre több konfliktus alakult ki 
közöttük, ezért Pál átköltözött az új szobába. 

Ezt követően eltávolodtak egymástól, sokat veszekedtek. Nehezítette helyzetüket, 
hogy Anna gyerekei nem néztek jó szemmel Pálra, féltették jövőbeli örökségüket. 

Pál azért fordult a bírósághoz, hogy a lakásáért kapott, Anna házába 
befektetett 3.000.000,- forint erejéig tulajdonjoga megállapítását kérje Anna házába. 
Anna a tulajdonszerzést nem ismerte el, azonban fizetési hajlandóságot mutatott, 
csak Pál költözzön el a házából. 

Egyértelműen tudtomra adták, hogy a kapcsolatuk helyrehozhatatlanul megromlott, 
ezért e körben további kérdéseket nem intéztem feléjük. Mindezt külön-külön, váltva 
mesélték el. 

Amikor Anna közölte, hogy fizetne, amit Pál elfogadna, akkor felvetetten a 
feleknek, hogy egymás jelenlétében is beszéljék meg a kialakult álláspontokat. 
Engedélyük alapján összegeztem a hallottakat. Ekkor a fő témát a pénz jelentette, 
hogy mire költötték el. Megfogalmazták, hogy annak jelentős részét együtt felélték és 
óhatatlanul is felidézték szép, közös emlékeiket. 
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Anna ekkor megjegyezte: „milyen kár, hogy ugyan egy fedél alatt lakunk, 
mégis a macskát kell simogatni”. Pál értő füllel meghallotta ezt a mondatot, az eljárás 
ezen a ponton fordulatot vett és a téma teljesen átterelődött a pénzről a 
kapcsolatukra. Az eljárás ezen szakaszában Anna jogi képviselője „úgy érzem itt már 
rám nincs szükség” kijelentésével elhagyta a közvetítői szobát. Közvetlenül 
egymáshoz fordultak. Ezt a helyzetet visszatükröztem feléjük, ismételten 
összefoglaltam a hallottakat. Hangvételük megváltozott. 

Hamar kiderült, hogy kommunikációs nehézségekkel küzdenek, sok mindent 
ki kellett mondatni a felekkel, amit eddig sohasem tettek. Mediációs technikaként 
előtérbe kerültek a nyitott kérdések, körkérdések, a történetmeséltetés és a 
semlegesbe fordítás. Elmondták, hogy tulajdonképpen régóta szerették volna a 
kapcsolatukat helyreállítani, de nem tudták milyen módon közeledjenek egymás felé. 
Kirajzolódtak tényleges szükségleteik: Anna részéről a nyugalom, a bizalom, 
meghittség, Pál oldaláról az elismerés, szeretet és a biztonság, mint a jövőbeli 
lakhatás kérdése. 

Pál egyértelműen megfogalmazta: „vészkiáltásként” kezdeményezte a peres eljárást, 
ami azonban még jobban elmérgesítette viszonyukat. 

A következő ülésig a felek házi feladatot kaptak; pontról-pontra írják le, hogy 
a másik fél szükségleteinek kielégítése érdekében mit tudnának tenni, és a sajátjukért 
mit kérnének a másiktól. Anna megígérte továbbá, hogy egyeztet a jogi 
képviselőjével és valamilyen megoldást kitalálnak a jövőbeli lakhatás kérdésében is. 
A két ülés között Pál, Anna és gyermekei aláírtak egy megállapodást Pál használati 
jogáról. Ez mindkettejük számára megnyugvást jelentett. 

Ezt követően még kettő alkalommal találkoztunk, nagyon szorgalmasan 
dolgoztak az ülések között, írásban megfogalmazták javaslataikat, elvárásaikat. 
Komoly munkájuknak meglett a gyümölcse. A leírtak mentén eleinte szépen 
körvonalazták, majd meg is fogalmazták a jövőbeli irányokat, mind a kapcsolat, 
mind az együttlakás terén. A megállapodásban a felek kifejezték azt a szándékukat 
is, hogy közösen kérik a peres eljárás megszüntetését. 

 

8. Következtetések 

 

A fenti eset utánkövetése során a felek elmondták: nagyon sokat segített jövőbeli 
életük rendezésében a közvetítői eljárás. Különösen azért, mert módot és hangvételt 
találtak ahhoz, hogy meg tudják fogalmazni sérelmeiket, megbeszélték vitás 
kérdéseiket, megértették miként kérjenek egymástól. Elmesélték azt is, hogy 
kapcsolatuk továbbra sem felhőtlen, azonban erőfeszítéseket tesznek problémáik 
megoldása érdekében. A felek között elsősorban kommunikációs nehézségek voltak, 
így a mediáció hatékony segítséget tudott nyújtani a kapcsolat rendezésében. Nem 
nehezítette el a viszonyukat múltbéli feldolgozatlan sérelmek, a mediáció 
megoldások megtalálására ösztönözte őket. 

Kutatás keretében lehetőségem nyílt arra is, hogy az utánkövetés kapcsán 
konzultáljak az ügyben eljárt bíróval. Kizárólag abban a körben kérdeztem, hogyan 
zajlott a felek közvetítés felé terelése. Azért ajánlotta fel a közvetítői eljárást, mert 
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erőteljesen érezhető volt a felek közötti érzelmi/indulati feszültség. A bizonyítási 
eljárás során egymásnak ellentmondó nyilatkozatok hangzottak el. A beépítés 
jellegét, az ingatlan értéknövekedését építésügyi szakértő kirendelésével lehetett 
volna megállapítani, ami az eljárást mind időben, mind költségekben jelentősen 
megterhelte volna. 

Ilyen esetekben a bíró egy dologi jogi igényről kell hogy rendelkezzék, 
miközben meghozott döntése a felek tényleges konfliktusát nem oldja fel, és a 
mélyben meghúzódó további viták nagy valószínűséggel újabb bírósági, hatósági 
eljárásokat generálnak. Mindez nem egyeztethető össze a „szolgáltató bírósággal” 
szemben támasztott hatékonyság és időszerűség követelményével. 

A közvetítői eljárás ezen a ponton képes segíteni, kiegészíteni a bírósági peres 
eljárásokat, aminek eredményeképpen a felek tartós és személyes viszonyaiban 
keletkezett jogvitáinak elrendezésével megnyugvást is hoz a felek számára.
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GERICHTSVERMITTLUNG IN UNGARN 

DR. ERIKA BENKOVICS-VARGA 

 
 
1. Das Modell der Gerichtsvermittlung in Ungarn  

 
Die Parteien können in Ungarn seit dem 24. Juli 20121 ein 
Gerichtsvermittlungsverfahren in Verbindung mit ihrem laufenden 
Gerichtsverfahren in Anspruch nehmen. Die Gerichtsvermittlung ist eine, auf dem 
Ansatz der Mediation aufbauende, den Abschluss des Gerichtsverfahrens 
unterstützende Konfliktlösungstechnik. Dieses nichtstreitige Verfahren als 
Dienstleistung des Gerichts ist eine von den konventionellen Verfahren zur Beilegung 
von Streitigkeiten wesentlich abweichende Lösung. Sein Ziel ist, dass sich die 
Parteien mit Hilfe einer unabhängigen Drittperson über eine schriftliche 
Vereinbarung zur Regelung der Streitigkeit einigen. 

In der Gerichtsvermittlung entwickelte sich ein einzigartiges Mischmodell seit 
ihrer Einführung 2012 in Ungarn: die Teilnahme daran ist grundsätzlich freiwillig 
und daneben kann sie in den im Gesetz bestimmten Fällen – Sorgerecht, 
Umgangsrecht – auch vom Richter verbindlich angeordnet werden. Das System hat 
auch deshalb einen Mischcharakter, weil die Gerichtsvermittlung von dafür 
bestellten Richtern, Richtern in Beurlaubtenstand und Gerichtssekretären in 
Beurlaubtenstand als Gerichtsbeamten wahrgenommen werden kann. 

 
2. Das System der Gerichtsvermittlung 

 
Das Netz für Gerichtsvermittlung ist mittlerweile komplett ausgebaut in Ungarn: die 
Rechtsgrundlagen sind geschaffen, danach wurden sowohl personale und 
Sachbedingungen bereitgestellt als auch die Ausbildung wurde ausgebaut. Derzeit 
sind 174 bestellte Gerichtsvermittler in Ungarn tätig (97 Sekretäre, 67 Richter). 
Grundlagenkurse finden laufend an der Ungarischen Justizakademie statt (das 
bedeutet Grundlagenausbildung für 30–40 Personen jährlich), daneben finden Praxis- 
und Spezialisierungstrainings für Anfänger und für Fortgeschrittene statt. 

An allen größeren Gerichten (Dienststelle für mehr als 7 Richter), an etwa 70 
Gerichten wurden Vermittlungszimmer nach fachlichen Kriterien eingerichtet, die 
für die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen sonstigen Sachanlagen wurden 
eingekauft (Computer, Mobiltelefon, runder Tisch, verschließbarer Schrank, 
Flipchart, Teppich, Bilder an die Wand, Pflanzen), die neben ästhetischen Aspekten 
auch dem Schaffen einer direkteren Atmosphäre dienen. 

 

 

 

                                                 
 Gerichtssekretärin. Gerichtsvermittlerin (Gerichtshof Kecskemét) 
1 Gesetz Nr. LV aus dem Jahre 2002 über die Vermittlung, Kapitel IV 
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3. Gerichtsvermittlung in der Praxis 

 

Die Mediation ist – von der Praxis her gesehen – eine zukunftsorientierte 
Konfliktmanagementmethode, ein aktiv–kreativer Prozess zur Herbeiführung eines 
Vergleichs. Die wichtigste und schwierigste Aufgabe des Gerichtsvermittlers ist, die 
Parteien mit einer kompetitiven Haltung in Richtung Zusammenarbeit zu lenken 
und den Teilnehmern beim Finden gemeinsamer Punkte und beim Aufbau eines 
Vertrauensverhältnisses zu helfen, auf denen aufbauend dieser Prozess umgesetzt 
werden kann. Das große Versprechen der Mediation liegt darin, dass sie den Parteien 
hilft, anders auf den Konflikt, auf das eigene Verhalten und auf das der anderen 
Partei zu schauen, die Bedürfnisse und Interessen im Hintergrund zu erkennen, 
sowie die Kommunikation zwischen den Parteien zu verändern.2 

Die Gerichtsvermittler hatten bislang insgesamt mehr als 5500 Fälle betreut. 
55–75% der Fälle – je nach Gerichtshöfen unterschiedlich – wurden mit einer 
Vereinbarung abgeschlossen. Der Erfolg wird erheblich dadurch beeinflusst, ob der 
jeweilige Gerichtshof ein Mentoringsystem zur beruflichen Unterstützung der neu 
bestellten Vermittler ausbaut. 

Um die bewährten Verfahren zu festigen, sind Fallbesprechungen und 
wissenschaftliche Forschungen zur Prüfung der Effizienz der Vermittlung und zur 
Formulierung von Gesetzmäßigkeiten unbedingt erforderlich. 

 

4. Win-Win-Situation der Gerichtsorganisation 

 

Nach der Aufnahme der Mediation in das Gerichtssystem stellte sich bald eindeutig 
heraus, dass sich so genannte Win-Win-Situationen nicht nur für die Parteien 
ergeben können, denn das Gericht und der Gerichtsvermittler selbst können daraus 
gewinnen.  

- Die Parteien haben grundsätzlich eine positive Einstellung gegenüber dem direkten, 
auf Vertrauen aufbauenden Vermittlungsverfahren. Sie bekommen Zeit und Raum 
für eine komplette Auflösung des vor Gericht gebrachten Konfliktes, denn in der 
Mehrheit der Rechtsstreite werden neben Rechtsnormen auch grundlegende Normen 
des Zusammenlebens von Menschen verletzt. Die Parteien akzeptieren die Regeln 
der Mediation schnell und übernehmen den zukunftsorientierten und 
lösungszentrischen Ansatz. 

- Das Gerichtsvermittlungsverfahren ist auch für das Gericht gut, denn das alles wirkt 
auf die Organisation zurück und die Erlebnisse aus den durchgeführten Verfahren 
stärken das Vertrauen zum Gericht. Die erfolgreich durchgeführten Verfahren 
fördern ferner die Erfüllung der Anforderungen an Zeitgemäßheit und Effizienz, 
denn ein Vermittlungsverfahren dauert einige Wochen lang und die Parteien halten 
die abgeschlossene Vereinbarung auch langfristig ein. 

 - Das Verfahren ist schließlich auch für den Vermittler eine positive Erfahrung, denn 
selbst eine kleine Hinwendung der Parteien zueinander lässt sich als großer Erfolg 
erleben. Durch die länger praktizierte Vermittlertätigkeit kann man sich außerdem 
                                                 
2 Kertész, Tibor: Mediáció a gyakorlatban. [Mediation in der Praxis] Bíbor Kiadó, 2010. Miskolc, S. 11. 
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Kompetenzen aneignen, die auch in der Rechtssprechungsarbeit gut genutzt werden 
können. Diese sind Selbsterkenntnis, vorurteilfreies Denken, Empathie, 
verständnisvolle Aufmerksamkeit, Assertivität, lösungsorientierte Fragetechnik, 
Flexibilität. 

 

5. Bereiche für die Anwendbarkeit der Vermittlung 

 

Um die Gerichtsvermittlung weiter zu entwickeln, deren besondere Merkmale und 
Gesetzmäßigkeiten zu formulieren, betreibt die Arbeitsgruppe Mediation des 
Gerichtshofes Kecskemét eine organisierte Forschungs- und Analysearbeit. Auf 
Grundlage der statistischen Kennziffern von 400 durchgeführten Verfahren, von auf 
einen einseitigen Antrag gemachten Erklärungen sowie der Erfahrungen aus den 
Vorbereitungssitzungen stellten wir fest, dass primär die so genannten Fälle mit 
hoher emotionaler/affektiver Intensität für die Anwendung der Vermittlung 
geeignet sind. 

In den Fällen mit hoher emotionaler/affektiver Intensität erwarten die Parteien 
vom Gericht die Klärung ihrer Streitigkeit aus ihren persönlichen und langfristigen 
Beziehungen, während die Konflikte mehrere Schichten haben und aufeinander 
aufbauen. Das alles kann grundlegende rechtliche, gesellschaftliche, moralische und 
soziale Fragen betreffen. Die Aussagen in der Klagschrift bedeuten die Oberfläche 
des Konfliktes, wobei das Gericht nur in den Teilen entscheidet, die mit dem Recht 
formuliert werden können. Zu diesem Kreise gehören typischerweise 
Gerichtsverfahren zur Klärung von Ansprüchen auf dem Gebiet des Familien-, 
dinglichen, Erb- und Schuldrecht aus langfristigen Beziehungen. Der ungarische 
Rechtsgelehrte und Rechtssoziologe Kálmán Kulcsár brachte diese sensitiven 
Verhältnisse sehr veranschaulichend auf den Punkt: „Unter den vor Gericht 
entschiedenen Streitigkeiten wie im Eisberg unter der Oberfläche lebt eine Vielzahl 
von Konflikten und daraus resultierenden Streitigkeiten”. In diesen Fällen bedeutet 
der Prozess lediglich eine Behandlung der Symptome, der Konflikt selbst lebt weiter, 
denn die tatsächlichen Bedürfnisse und Interessen werden nicht formuliert. Er 
eskaliert eventuell und generiert weitere Verfahren bei Behörden oder vor Gericht 
(zum Beispiel durch Änderung des Sorgerechts, neue Regelung des Umgangsrechts, 
Vollstreckungs- und Vormundschaftsverfahren). 

 

6. Ergebnisse aus wissenschaftlichen Forschungen und Nachschau 

 

- Die Untersuchungen zeigten, dass selbst ein Gerichtsvermittlungsverfahren ohne 
Vorbereitungssitzung oder ohne Vereinbarung geeignet ist, die 
Kooperationsbereitschaft der Parteien zu fördern. Der Anteil der Vergleiche oder des 
Aussetzens des Prozesses an den nach einer ohne Vereinbarung abgeschlossenen 
Gerichtsvermittlung weiter geführten Gerichtsverfahren liegt bei etwa 40%. Das 
zeigt, dass die Ergebnisse der Gerichtsvermittlungsverfahren komplex, innerhalb der 
Gerichtsorganisation, ganzheitlich auszuwerten sind. Ein weiteres Merkmal ist, dass 
sich die Kommunikation der am Vermittlungsverfahren beteiligten Parteien 
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verbessert und die Parteien werden empathischer gegenüber einander. Wir nannten 
das zusammenfassend „Katalysatoreffekt” des Vermittlungsverfahrens. 

- Laut Aussagen der in der Nachschau3 angesprochenen Parteien halten sie die 
Vereinbarungen zu 86% auch langfristig4 ein, und sie erlebten das um die 
Gerichtsvermittlung ergänzte Prozessverfahren generell als eine positive Erfahrung. 
Die Parteien sahen in der Vermittlung nicht eine Alternative zum Gerichtsverfahren, 
sondern dessen vom Gericht erweiterten Handlungsfreiraum, sie interpretierten die 
beiden Verfahren als „eine Einheit“. 

- Zu 80% gelangen Familienrechtssachen vor den Gerichtsvermittler, während die 
Vermittlungsverfahren bei Nachbarschafts- und Besitzstreiten, Streitigkeiten 
zwischen Eigentümern in Mehrfamilienhäusern, aus gemeinsamem Eigentum, 
Überbau, Einbau besonders effizient durchgeführt werden können. In 95% der in 
dinglichem Recht durchgeführten Verfahren konnten die Parteien ihren Streit auf 
friedlichem Wege beilegen und eine Vereinbarung abschließen. Als interessanten 
Hinweis würde ich erwähnen, dass die Parteien in mehreren Fällen bereits Lösungen 
in einem laufenden Abwicklungsverfahren dafür fanden, die Feststellung von 
Insolvenz zu vermeiden. Ich bin davon überzeugt, dass die Gebiete für eine effektive 
Anwendung der Gerichtsvermittlung weiter erweitert werden können, und dass sie 
durch Festigung der bewährten Verfahren sowohl die Lösung der Konflikte der 
Parteien als auch die Arbeit der Richter noch intensiver unterstützen kann. 

Um diese Erfahrungen zu schildern, würde ich einen Fall darstellen, der 
beispielhaft zeigt, wie die tatsächlichen Bedürfnisse und Interessen der sich ans 
Gericht wendenden Parteien von den Aussagen in der Klagschrift abweichen, und 
wie reichhaltig das dem Gerichtsvermittler verfügbare Instrumentar ist. 

 

7. „Sinneswandel von Paulus“ 

 

Der Prozess auf Feststellung des Eigentumsrechts war schon seit einem halben Jahr 
anhängig, die Parteien veranlassten das Vermittlungsverfahren gemeinsam, auf 
Grundlage der Informationen vom Richter. Ihrem Wunsch entsprechend sicherte ich 
ihnen wegen des schlechten Verhältnisses jeweils eine Einzelanhörung. Anna kam 
mit ihrem Rechtsanwalt und skizzierte die Lage. Dann kam Paul (Pál) und auch er 
legte seinen Standpunkt dar. (Die Parteien trafen einander vor dem Vermittler zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht.) 

Der Konflikt wurde dadurch verursacht, dass Paul in höherem Alter eine 
Lebensgefährtenbeziehung einging, seine Wohnung verkaufte, sein bisheriges Leben 
hinter sich ließ und bei Anna einzog. Von einem Teil des Geldes erneuerten sie die 
Wohnung von Anna, bauten ein neues Zimmer aus, kauften ein Auto – den Rest 
haben sie verbraucht: machten Reisen und gingen aus. Nach dem wolkenlosen 
Beginn des Zusammenlebens lernten sie die Gewohnheiten und den starken 

                                                 
3 Die Nachschau erfolgt in zwei Phasen: zunächst durch eine Prüfung der Unterlagen der 

Vermittlungsangelegenheit und der Grundlagenangelegenheit, dann durch Ansprechen der beteiligten Parteien 

mit einem vordefinierten Fragenkatalog, dann werden die Ergebnisse der Beobachtungen zusammengefasst 

(Gerichtshof Kecskemét, anhand 200 Fälle). 
4 Die Nachschau erfolgte in Fällen, die vor 2 Jahren abgeschlossen wurden. 
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Charakter der anderen kennen, es entwickelten sich immer mehr Konflikte zwischen 
ihnen, so zog Paul in das neue Zimmer um. 

Danach verfremdeten sie sich voneinander, sie stritten viel. Die Lage wurde 
dadurch erschwert, dass die Kinder von Anna kein gutes Auge auf Paul hatten, sie 
bangten um deren Erbe. 

Paul wendete sich ans Gericht, damit es sein Eigentum am Haus von Anna in Höhe 
von 3.000.000 Forint, dem ins Haus von Anna investierten Betrag aus dem 
Verkaufserlös für seine Wohnung feststellt. Anna erkannte den Eigentumserwerb 
nicht an, zeigte jedoch eine Zahlungsbereitschaft, damit Paul aus ihrem Haus 
auszieht. 

Sie teilten mir eindeutig mit, dass ihre Beziehung unwiederbringlich schlecht 
wurde, deshalb richtete ich zu diesem Thema keine weiteren Fragen mehr an sie. 
Beide erzählten mir das jeweils im Einzelgespräch. 

Als Anna sagte, dass sie zahlen würde und Paul wäre bereit, es anzunehmen, 
dann legte ich den Parteien nahe, ihre Standpunkte auch in Anwesenheit der 
anderen zu besprechen. Mit ihrer Zustimmung fasste ich die Gehörten zusammen. 
Das Hauptproblem war zu diesem Zeitpunkt das Geld, wofür sie es ausgegeben 
haben. Sie sagten, sie wendeten einen erheblichen Teil davon gemeinsam auf und 
riefen unweigerlich ihre schönen alten gemeinsamen Erinnerungen wach. 

Dann merkte Anna an: „wie schade, dass wir zwar unter einem Dach leben, 
und ich muss dennoch die Katze streicheln”. Paul vernahm diesen Satz mit 
Verständnis, das Verfahren nahm an dieser Stelle eine Wende und das Thema 
verlagerte sich vom Geld auf die Beziehung. In dieser Phase des Verfahrens sagte der 
Rechtsanwalt von Anna, „ich glaube, ich bin hier nicht mehr gebraucht“, und verließ 
das Vermittlungszimmer. Sie wandten sich direkt einander zu. Ich spiegelte es ihnen 
und fasste die Gehörten wieder zusammen. Ihr Ton veränderte sich. 

Es stellte sich demnächst heraus, dass sie Schwierigkeiten mit der 
Kommunikation haben, ich musste sie vieles aussprechen lassen, was sie bislang 
noch nie gemacht hatten. Als Mediationstechniken kamen offene Fragen, 
Rundfragen, Geschichte erzählen lassen und Paraphrasieren ins Neutrale in den 
Vordergrund. Sie führten aus, dass sie ihre Beziehung eigentlich seit langem hätten 
wiederherstellen wollen, aber sie wussten nicht, auf was für eine Art und Weise 
aufeinander zugehen. Ihre tatsächlichen Bedürfnisse zeichneten sich ab: für Anna 
ging es um Ruhe, Vertrauen, Traulichkeit; für Paul kam es auf Anerkennung, Liebe 
und Sicherheit in Form des Wohnens in der Zukunft an. 

Paul formulierte das eindeutig: er machte den Prozess als "Notruf" anhängig, 
was aber ihre Beziehung noch mehr vergiftete. 

Die Parteien bekamen eine Hausaufgabe bis zur nächsten Sitzung: sie hatten 
Punkt für Punkt beschreiben, was sie tun könnten, um die Bedürfnisse der anderen 
Partei zu befriedigen und was würden von der anderen verlangen, damit ihre 
Bedürfnisse befriedigt werden. Anna sagte ferner zu, sich mit ihrem Rechtsanwalt 
abzustimmen und irgendeine Lösung für das Wohnen in der Zukunft zu 
herauszufinden. Zwischen den zwei Sitzungen unterzeichneten Paul, Anna und die 
Kinder von Anna eine Vereinbarung über das Nutzungsrecht von Paul. Das brachte 
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ihnen beiden Ruhe. 

Danach hatten wir noch zwei Termine, sie arbeiteten zwischen den Sitzungen 
sehr fleißig, formulierten ihre Vorschläge und Erwartungen schriftlich. Ihre schwere 
Arbeit brachte Früchte. Auf Grundlage der Beschreibungen skizzierten und 
formulierten sie die zukünftigen Richtungen sowohl für die Beziehung als auch für 
das gemeinsame Wohnen. In der Vereinbarung drückten die Parteien auch ihre 
Absicht aus, die Einstellung des Prozessverfahrens gemeinsam zu beantragen. 

 

8. Schlussfolgerungen 

 

In der Nachschau führten die Parteien aus, das Gerichtsvermittlung habe sehr viel 
bei der Klärung der Zukunft ihres Lebens geholfen. Insbesondere deshalb, weil sie 
die Art und den Ton fanden, ihr Leid zu formulieren, sowie weil sie ihre strittigen 
Themen besprachen und verstanden, wie sie die andere um etwas bitten sollen. 

Sie erzählten ferner, ihre Beziehung sei weiterhin nicht wolkenlos, aber sie 
geben sich Mühe, ihre Probleme zu lösen. Es gab in erster Linie 
Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Parteien, so konnte Mediation eine 
effektive Hilfe bei der Klärung der Beziehung sein. Das unverarbeitete Leid aus der 
Vergangenheit belastete ihre Beziehung nicht, die Mediation bewegte sie zum Finden 
von Lösungen. 

Im Rahmen der Forschung konnte ich im Zuge der Nachschau auch den 
zuständigen Richter konsultieren. Ich fragte ihn ausschließlich danach, wie das 
Lenken der Parteien zur Vermittlung erfolgte. Er habe den Parteien die 
Gerichtsvermittlung angeboten, weil die emotionale/affektive Spannung zwischen 
ihnen klar spürbar war. Im Beweisverfahren wurden widersprüchliche Aussagen 
gemacht. Die Art des Einbaus, die Wertsteigerung der Immobilie hätte durch 
Bestellungen eines Baugutachters ermittelt werden können, was das Verfahren 
sowohl zeitlich als auch kostenmäßig deutlich belastet hätte. 

In solchen Fällen hat der Richter über einen Anspruch im dinglichen Recht zu 
verfügen, während seine Entscheidung den tatsächlichen Konflikt der Parteien nicht 
löst und die tief liegenden weiteren Streitigkeiten generieren mit hoher 
Wahrscheinlichkeit weitere Verfahren bei Behörden und vor Gericht. Das lässt sich 
mit der Anforderung an ein effizientes und zeitgemäßes „dienstleistendes Gericht“ 
nicht vereinbaren. 

Das Vermittlungsverfahren kann an dieser Stelle helfen, die streitigen 
Gerichtsverfahren ergänzen und somit den Parteien durch Klärung der Streitigkeiten 
in den langfristigen und persönlichen Verhältnissen auch eine Beruhigung geben.
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A KÖZVETÍTÉS LEHETŐSÉGEI A KÖZIGAZGATÁSI PERRENDTARTÁS HATÁLYA 

ALATT 

DR. BOKROS ANDREA 

 
 
1. Bevezető gondolatok 
 
Dolgozatomban a 2018. január 1. napjától bevezetésre kerülő közigazgatási perrendtartás 
hatálya alá tartozó eljárásokban vizsgálom a közvetítés lehetőségeit. E téma azért 
különösen izgalmas és időszerű, mert a közvetítői tevékenységről szóló törvény a Kp. 
hatályba lépését megelőzően kifejezetten kizárta a közvetítést a közigazgatási perekben, 
mely szabályozás teljes mértékben összhangban állt az Európai Parlament és a Tanács 
2008/52/EK irányelve 1. cikk (2) bekezdésében foglaltakkal. A MIR hatályára vonatkozó 
rendelkezés szerint ugyanis az irányelv nem terjed ki a közigazgatási ügyekre. 

Arra kerestem a választ, hogy e szemléletváltás – amely a közigazgatási ügyekben 
is lehetőséget teremt a közvetítés igénybevételére – eredményeként kialakult 
jogintézménnyel biztosítható-e az igazságszolgáltatáshoz történő hatékonyabb 
hozzáférés. Mindehhez először a közvetítés fogalmát, lényegét, valamint az eljárás 
jellemző sajátosságait ismertetem, majd a közigazgatási perrendtartás hatálya alá tartozó 
jogviták közül azokat választottam ki és mutattam be, melyekben – álláspontom szerint – 
a leginkább eredményes lehet a közvetítés. Az egyes jogviták feltárt jellemzői alapján 
végül egy SWOT-elemzéssel összegzem a közigazgatási perrendtartás hatálya alatti 
közvetítésre vonatkozó megállapításaimat, mely alapján a kialakítandó stratégiai 
változtatások elképzelhető lehetőségeire igyekszem ráirányítani a figyelmet. 

 

2. A közvetítés fogalma és sajátosságai 

 

A mediációs irányelv által adott definíció szerint a közvetítés olyan strukturált eljárás – 
függetlenül megnevezésétől, vagy az arra való hivatkozástól –, amelyben egy jogvitában 
részt vevő két vagy több fél önkéntes alapon, közvetítő segítségével maga kísérli meg 
vitájának megállapodással történő rendezését. Ezt az eljárást a felek kezdeményezhetik, 
vagy bíróság javasolhatja, illetve rendelheti el, vagy egy tagállam joga írhatja elő. A 
közvetítés magában foglalja továbbá a kérdéses jogvitára vonatkozó bármely bírósági 
eljárásért nem felelős bíró által végzett közvetítést. Nem foglalja magában a jogvitára 
vonatkozó bírósági eljárás folyamán a megkeresett bíróság vagy bíró részéről a kérdéses 
jogvita rendezésére tett kísérleteket. 

A MIR által adott – kissé „száraz” – jogi definíciónál jóval rövidebben (ezzel 
együtt ugyanakkor szemléletesen is) mutat rá a szakirodalom a mediáció lényegére, 
amikor azt a „kreatív egyezségteremtés művészete”-ként nevesíti. Az alternatív 
vitarendezési eljárások egyik alapvető sajátossága ugyanis, hogy rugalmasan, a felek 
elképzelései szerint bővíthető a vitába bevonható javak köre, ezáltal pedig elérhetővé 
válik a felek számára a konfliktus megoldásának kulcsa. 

                                                 
 bíró (Miskolci Törvényszék, Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) 

A tanulmány a Jegyző és Közigazgatás c. folyóirat 2018/1. számban jelent meg (8-14. o.). 
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A közvetítés során tehát egy független, kívülálló személy – a mediátor vagy 
közvetítő – által irányított párbeszéd zajlik a vitában érintett felek között. A mediátor 
feladata a kommunikációs folyamat irányítása, és a felek közötti bizalmas légkör 
megteremtése, mivel ez alapozhatja meg, hogy a felek képessé váljanak problémájuk 
hatékony megoldásra. A kialakult párbeszéd egy eszköz, melynek segítségével a felek 
felismerhetik és a másik fél számára is érthetővé tehetik szükségleteiket, érdekeiket és a 
konfliktushoz való viszonyukat. A kommunikáció egy folyamat, melynek 
eredményeként létrejöhet a konfliktus olyan megoldása, mely valamennyi érintett 
számára a lehető legjobb (win-win eredmény). A mediáció tehát a felek aktivitását 
igényli, a feleknek maguknak kell megtalálniuk a megoldást a jogvitájukra, mert ezt a 
feladatot nem veszi át tőlük a közvetítő. Azáltal, hogy a felek a konfliktust végig a 
kezükben tartják, irányítják, a létrejött megállapodást a sajátjuknak érzik, mely 
hozzájárul a megállapodás önkéntes betartásához. A közvetítői eljárásban született 
megállapodás ugyanis állami kényszer útján nem érvényesíthető, a felek önkéntes 
jogkövetésén alapul, az ismertetett eljárási rendre is tekintettel. Fontos, hogy a közösen 
levont tanulságok révén a megállapodás a jövőre orientál. A mediáció sikeressége 
sokszor a felek egymáshoz való viszonyától is függ, mert ha a feleknek fontos, hogy 
együttesen oldják meg a konfliktushelyzetet, ha bizalmuk van egymás iránt vagy épp a 
bizalmat szeretnék visszaszerezni, vagy a későbbiekben is szükség van az 
együttműködésükre, akkor ez a mediáció sikerességét mozdíthatja elő. 

A bírósági közvetítés annyiban speciális az előzőekben ismertetett közvetítői 
eljáráshoz képest, hogy az kizárólag akkor vehető igénybe, ha a felek között polgári per 
(vagy nemperes eljárás) indult. A közvetítői eljárás a per folyamán bármikor 
kezdeményezhető, akár a jogorvoslati eljárásban is. A bírósági közvetítés lényegében 
olyan konfliktuskezelő módszer, mely a bírósági eljárás befejezését hivatott elősegíteni. 
Bírósági közvetítői tevékenységet kizárólag a közvetítői szakmai képesítéssel rendelkező 
– az Országos Bírósági Hivatal Elnöke által kijelölt – bírósági titkár, bíró és rendelkezési 
állományba helyezett bíró végezhet. Ha a felek meg tudnak egyezni a közvetítői eljárás 
során, a megállapodásuknak azt a részét, amelyben jogvitájukkal a bírósághoz fordultak, 
a perbíróság közös kérelmükre jóváhagyja, ha az megfelel a jogszabályokban 
foglaltaknak. Az egyezséget jóváhagyó végzés ítélet hatályú, ami azt jelenti, hogy az 
állami kényszer útján érvényesíthető. E körben kiemelendő, igazi innovációnak 
tekinthető, hogy a hatályba lépő Kp. lehetővé teszi azt is, hogy a bíróság a felek közötti 
egyezségnek a peres eljáráson túlterjeszkedő - a kereseti kérelem és ellenkérelem kereteit 
meghaladó - elemeit is jóváhagyja ítélet hatályú végzésével. 

A közvetítésnek a peres eljárással szembeni előnyeit az alábbi ismérvekkel szokták 
jellemezni: a közvetítés menetét a felek irányítják, így az rugalmasabb, gyorsabb, 
ugyanakkor olcsóbb. A vita bármilyen, az ügy résztvevői számára közösen elfogadható 
megoldással lezárható, tehát az eljárás a „győztes-győztes" megoldásra törekszik, ahol 
nincsen pervesztes fél. A közvetítőt a felek maguk választhatják ki, így az eljárás is nagy 
valószínűséggel közvetlenebb és oldottabb légkörben zajlik. Az eljárás bizalmas jellegű, 
az ülések nem nyilvánosak, sőt a mediátort szigorú titoktartási kötelezettség terheli. 

Fontos, hogy abból sem származik hátránya a feleknek, ha nem sikerül 
megállapodniuk a közvetítői eljárás keretében, mert ebben az esetben a bíróság a peres 
eljárást lefolytatja és a bizonyítási eljárást követően dönt a jogvitáról. 

A közvetítés hátrányai is meghatározhatók a bírósági eljárással szemben, amellyel 
a szakirodalom is foglalkozik. Az eljárás önkéntes jellege már az eljárás kezdetén 
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problémát jelenthet, hiszen nem is indulhat meg az eljárás abban az esetben, amikor 
valamelyik fél elzárkózik a jogvita alternatív rendezésétől. Mégis talán a leginkább 
hangoztatott hátrányként az emelhető ki, hogy a közvetítői eljárásban nem garantált a 
jogvita befejezése, lezárása. Ugyanis ha nem tudnak a felek egymással megállapodni, 
akkor a közvetítő nem hozhat döntést az ügyükben, így a felek kénytelenek mégis 
bírósághoz fordulni döntésért, és a közvetítői eljárással eltöltött időt feleslegesnek 
érezhetik. 

 

3. A közigazgatási perrendtartás hatálya 

 

A közigazgatási perrendtartás hatálya alá tartozó ügyek áttekintése azért szükséges, mert 
ennek ismeretében lehet megtalálni és elhatárolni azokat az eljárásokat, amelyekben 
eredményesen alkalmazható a közvetítés, azoktól amelyekben gyakorlatilag kizárt. 

A 2017. december 31. napjáig hatályos szabályozás szerint a közigazgatási per 
tárgya kizárólag a közigazgatási határozat volt. A Pp. szabályozása szerint közigazgatási 
határozat a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben 
meghatározott közigazgatási hatóság vagy vezetője által hatósági ügyben hozott 
határozat, valamint a hatósági szerződésben foglalt kötelezettség megszegése miatt 
végrehajtást elrendelő végzés, a helyi önkormányzat törvényben meghatározott 
határozata, valamint más szervnek, szervezetnek vagy személynek az a határozata, 
amelyek felülvizsgálatára vonatkozóan külön törvény a Pp. XX. fejezetének alkalmazását 
rendeli. 

A Kp. viszont a hézagmentesség, a jogvédelmi háló teljessé tétele érdekében a 
közigazgatási bírói útra tartozó ügyek körét jóval szélesebben határozza meg. A Kp. 
hatálya nemcsak a közigazgatási jogviták elbírálása iránti közigazgatási perre, hanem az 
egyéb közigazgatási bírósági eljárásra is kiterjed. A közigazgatási jogvita tárgya a 
közigazgatási tevékenység jogszerűségének vizsgálata. A közigazgatási tevékenység 
fogalmi eleme pedig, hogy a tevékenységet közigazgatási szerv (közigazgatási hatóság) 
végzi, hogy a tevékenység közigazgatási jog által szabályozott, és fontos, hogy a 
közigazgatási tevékenység lehet tevőleges (ez a közigazgatási cselekmény), de 
megvalósulhat mulasztással is, amikor a közigazgatási szerv a jogszabály által előírt 
cselekmény megvalósításáról nem gondoskodik. Mivel a közigazgatási tevékenység 
központi eleme a közigazgatási cselekmény, ezért a Kp. taxatív felsorolással határozza 
meg a közigazgatási cselekmények körét. E körben nevesíti az egyedi döntéseket, a 
hatósági intézkedéseket, az egyedi ügyben alkalmazandó – a jogalkotásról szóló törvény 
hatálya alá nem tartozó – általános hatályú rendelkezéseket és a közigazgatási 
szerződéseket. 

A bíróság közigazgatási perben dönt azon közjogi jogvitákban is, amelynek elbírálását 
törvény a közigazgatási ügyben eljáró bíróság hatáskörébe utalja. A bíróság dönt továbbá 
az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló, 
valamint a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti 
eljárásban. 

A Kp. megalkotásának egyik vezérfonala a bírói út kiszélesítése volt, így olyan 
perjogi rendszer került kialakításra, amelyben többféle pertípus intézményesítése történt 
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meg.  Külön fejezetben szabályozza a törvény a mulasztási pereket, a köztestületi 
felügyeleti pereket, valamint a marasztalási pereket. 

Közigazgatási jogvitának minősíti a törvény a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos 
jogvitát is. Közszolgálati jogviszony alatt a Kp. az állam vagy az állam nevében eljáró 
szerv és az általa foglalkoztatott személy között munkavégzés, illetve szolgálatteljesítés 
céljából létesített, a köz szolgálatára irányuló, törvényben meghatározott speciális 
kötelezettségeket és jogokat tartalmazó jogviszonyt érti, melybe nem tartozik bele a 
bírák, az igazságügyi alkalmazottak, továbbá az ügyészségi alkalmazottak szolgálati 
jogviszonya, valamint a munkaviszonyban állók jogviszonya. 

A közszolgálati jogviszonyt több törvény szabályozza, így a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a honvédek 
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.), a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 
évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.), valamint az állami tisztviselőkről szóló 2016. 
évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.). Nem tartozik ugyanakkor a Kp. hatálya alá a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján létesített 
munkavégzésre irányuló jogviszony. 

 

4. Közvetítés felé vezető út és a közvetítésre alkalmas ügyek 

 

Mindenképpen hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon hosszú út vezetett el idáig, hogy a 
közvetítés jogintézménye a közigazgatási perekben is elérhető legyen. Kezdetben az 
alternatív vitarendezési módok meghonosítása is jelentős innovációnak számított. E 
területen jelentős szerepet játszott az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága, amikor 
elfogadta az igazságszolgáltatás igénybevételét megkönnyítő eszközökről szóló R (81) 7. 
számú Ajánlását az 1981. május 14-én tartott ülésén. Ezen ajánlás 3. elvének 23. pontja 
kimondja, hogy az igazságszolgáltatás igénybevételét megkönnyítő igen hatásos eszköz a 
jogviták békés megegyezéssel történő rendezésének és a közvetítésnek a bátorítása. 
Hangsúlyozza, hogy a bíráknak az eljárás folyamán végig meg kell tenniük minden 
alkalmas erőfeszítést a felek békítésére. 

A felek közötti békítés eredményessége esetére a hagyományos perrendi 
szabályok az egyezségkötés lehetőségét biztosítják. A Pp. 1995. augusztus 28. napjáig 
hatályos 336. §-a azonban a közigazgatási perekben kizárta az egyezségkötés lehetőségét. 
Figyelmet érdemel, hogy az Alkotmánybíróság 1993-ban – e szakasz 
alkotmányellenességének vizsgálata során – az indítvány alaptalansága körében még 
arra mutatott rá, hogy a per tárgyát képező jogviszony jellege, valamint a közigazgatási 
per célja kizárja a perbeli egyezség lehetőségét. Az Alkotmánybíróság okfejtése 
értelmében a támadott közigazgatási határozat törvényességének (jogszerűségének) 
kérdésében ugyanis nincs helye egyezségnek. 

A jelenleg hatályos eljárási szabályok már lehetővé teszik az egyezségkötést 
valamennyi közigazgatási perben, vélhetően abból a megfontolásból, hogy a perben már 
nem hatósági (alá-fölérendeltségi), hanem perjogi (mellérendeltségi) viszonyban állnak a 
felek, illetőleg hogy a bírósági felülvizsgálat tárgyát nem kizárólag a kógens jogszabályok 
alapján hozott határozatok jogszerűségének megítélése képezi. Pontos statisztikai adat 
nem áll rendelkezésemre, azonban úgy tudom, hogy egyezségkötésre gyakorlatilag nem 
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kerül sor a közigazgatási perekben, ami arra utal, hogy az érintettek – az időközben 
biztosítottá vált lehetőség ellenére – az egyezséget nem találták alkalmasnak, vagy 
alkalmazandónak a jogvitájuk rendezésére. 

Mindezeket azért tartottam fontosnak kiemelni, mert véleményem szerint ez arra 
utal, hogy nem a hagyományos, tisztán közigazgatási cselekmények között kell 
keresnünk a közvetítésre alkalmas ügyeket, hanem azok között, amelyekben a felek 
megfelelő mozgástérrel rendelkeznek. Amennyiben a közigazgatási jogviszony ideje alatt 
sem tárgyalásos, megegyezés alapú eljárás zajlott, vagy ahol az ágazati jogszabály eleve 
kizárja az egyezséget, ott nyilvánvaló, hogy a perben is összeegyeztethetetlen a 
megállapodás útján történő vitarendezés. A két jogterület határán elhelyezkedő, polgári 
jogi jelleget (is) mutató ügyek tartozhatnak egyrészt abba a körbe, ahol mozgástérrel 
rendelkeznek a felek, ugyanis a polgári jogi jogviszonyokra általában a felek 
mellérendeltsége és egyenjogúsága jellemző, melyből is következően szabad akaratukból 
lépnek kapcsolatba, és széles választási lehetőséggel rendelkeznek a jogviszonyban. 
Másrészt e körbe sorolhatók véleményem szerint a mérlegelési és méltányossági 
szempontok alapján létrejött közigazgatási tevékenységek. 

 

4.1 Közigazgatási szerződés, mint kétarcú jogintézmény 

 

A Kp. a közigazgatási szerződések tekintetében nyitott fogalom-meghatározást ad, 
azokat a szerződéseket rendeli e körbe tartozóknak, melyeket törvény vagy 
kormányrendelet annak minősít. 

A szakirodalom a közigazgatási szerződéseket a közjogi szerződések közé sorolja, 
melyek sajátosságaként azt emeli ki, hogy ezek a kontraktusok a közigazgatás 
működéséhez kapcsolódnak és a jogviszony tartalmát közigazgatási jogok és 
kötelezettségek alkotják, céljuk mindig valamely közfeladat ellátása, alanyai közül pedig 
legalább az egyik oldalon közhatalmi szerv áll. 

A 2018. január 1-jén hatályba lépő új közigazgatási eljárási törvény a hatósági 
szerződést közigazgatási szerződésként nevesíti. Ha tipikus kétarcú jogintézményt 
keresünk, akkor a közigazgatási szerződésekre – ezen belül is a hatósági szerződésre – 
érdemes a figyelmet fordítani. E szerződéstípus egyaránt rendelkezik polgári jogi és 
közigazgatás jogi sajátosságokkal. Hatósági szerződés jelenleg a Ket. hatálya alá tartozó 
hatósági ügyben köthető az ügyfél és a hatóság között, abban az esetben, amikor a 
hatóság a határozathozatal helyett célravezetőbbnek tartja a szerződéskötést, tehát 
lényegében a határozathozatal alternatívájaként jelenik meg. A hatósági szerződés 
megkötéséhez ezen túlmenően azonban arra is szükség van, hogy valamely ágazati 
jogszabály erre felhatalmazást adjon. 

A hatósági szerződés létrejöttéhez a felek egybehangzó nyilatkozata szükséges, így 
alapvetően szerződéses viszonyt hoz létre a hatóság és az ügyfél között, mégsem 
sorolható a polgári jogi szerződések közé. Közérdekű közfeladat érvényre juttatása a 
célja, ezért közjogi jogviszonyt hoz létre. A magánjogban a diszpozitív szabályozás és a 
felek autonómiája a jellemző, a közigazgatási szerződésekre azonban különböző mértékű 
kogencia jellemző, az ágazati jogszabályok sok esetben meghatározzák a szerződés 
kötelező tartalmi elemeit. A felek autonómiája mellett a felek egyenrangúsága sem 
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evidens, hiszen a közigazgatási szervet általában különféle többletjogosítványok illetik 
meg a szerződéses viszonyban. 

Az Ákr. lényegében a Ket. szabályozását veszi át, azzal a lényeges újítással, hogy 
jogszabály nemcsak lehetővé, hanem kötelezővé is teheti a hatósági szerződés 
megkötését, mely utóbbi rendelkezés lényegében kiiktatja a hatóság választási 
lehetőségét a szerződéskötés és a határozathozatal között. Ugyanakkor az a polgári jogi 
alapelv is háttérbe kerül, mely a szerződés létrejöttéhez a felek egybehangzó szabad 
akaratát feltételezi. Ez az újabb jogfejlődés értelmezhető akként, hogy most már a 
hatósági szerződés egy kötelező döntési forma egyes ügycsoportokban, de kifejezheti azt 
a jogalkotói törekvést is, hogy a feleket az egyezkedésre, a megegyezésre próbálja 
ösztönözni, mely végső soron összefüggésbe hozható a közvetítés alapvető céljával is, 
nevezetesen hogy az érintettek közösen találják meg ügyükben a lehető legjobb 
megoldást. 

A hatósági szerződéskötési kötelezettségre találhatunk példát a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, mely 
előírja, hogy a foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtása esetén a támogatásban 
részesülővel hatósági szerződést kell kötni. 

Az ágazati szabályok alapján lényegében három fő funkciójú hatósági szerződést 
különböztethetünk meg. Az első csoportba a szankciót kiváltó hatósági szerződéseket 
sorolhatjuk, melyek jogvédelmi funkciót töltenek be, céljuk nemcsak a speciális 
prevenció, azaz a jogsérelem orvoslása, hanem a megelőzés, azaz a generális prevenció is. 
A szerződéskötés előnye, hogy a hatóság a szankció kiszabását eltolja, függővé teszi, és 
szerződésszerű teljesítés esetén nem alkalmazza a jogsértés szankcióját. A szerződés 
megszegése esetén azonban lehetővé válik a szankció alkalmazása. Példát találhatunk 
erre a fogyasztóvédelem területén, valamint a szociális és gyermekvédelmi igazgatásban. 

Fontos kiemelni azonban, hogy a Legfelsőbb Bíróság rámutatott arra, miszerint a 
felhatalmazó rendelkezés ellenére is csak akkor lehet helye hatósági szerződés 
alkalmazásának, ha az elkövetett jogsértés összetett, illetve olyan jellegű, amely jogi 
mérlegelést is igényel, és e mérlegelés keretében kerül meghatározásra a jövőbeni 
jogkövető magatartás konkrét módja, mikéntje, illetve annak kritériumai (LB-H-KJ-2010-
642. bírósági határozat, Legf. Bír. Kfv.III.37.956/2009/5.). 

A hatósági szerződések másik csoportjába a támogatási szerződések tartoznak, 
amelyek számos területen megjelentek, tipikusnak mondható az agrártámogatások 
rendszerében. 

A konzuli védelemről szóló törvény is lehetővé teszi hatósági szerződés kötését a bajba 
jutott magyar állampolgárok védelme érdekében, melynek keretében hazatérési kölcsön 
nyújtására kerül sor, ha a hazatérés elősegítésének más módjára nincs lehetőség, és a 
késedelem súlyos érdeksérelmet okoz. 

A hatósági szerződések harmadik csoportjába a tevékenység folytatását 
engedélyező szerződések tartoznak, ebben az esetkörben a hatósági szerződés 
engedélyezési funkciót kap, a szerződéskötés a jogosultság gyakorlásának előfeltétele. 
Példát találhatunk a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 
törvényben, ugyanis a Médiatanács hivatalból hatósági eljárást indít a pályázat 
nyertesével történő médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötése érdekében. 

Végső soron jogalkotói döntés, hogy a kétarcú – tehát két- vagy több jogág 



  

21 | AKV Európai Szemle  2018/1. 
 

jellegzetességeit is magán hordó – jogintézménnyel kapcsolatban milyen jogorvoslati utat 
biztosít a jogszabály.  A jelenlegi – 2017. december 31. napjáig hatályos – szabályozás 
arra figyelemmel, hogy jogviszonyban alapvetően a polgári jogi elem dominál, és nincs 
közigazgatási határozat, amely bírósági felülvizsgálat tárgyává tehető, a hatósági 
szerződés módosításával kapcsolatos, valamint a hatóság szerződésszegéséből eredő 
jogviták elbírálására a Pp. általános szabályait rendeli alkalmazni. Ebben a körben csak 
azokat a speciális rendelkezéseket kellett alkalmazni a Pp. XX. fejezetéből, melyek a fél 
kiléte (az alperes vagy a felperes közigazgatási hatóság) miatt feltétlenül alkalmazandók, 
illetve a bírósági munkaszervezés miatt indokoltak. Ezek a bíróság kizárására, a 
fellebbviteli fórum illetékességére, a felek perbeli jogképességére és a közigazgatási 
hatóság alkalmazottjának képviseleti jogosultságára vonatkoznak. 

Ugyanakkor az ügyfelek szerződésszegése esetére abból indult ki a jogalkotó, 
hogy a szerződés jogerős és végrehajtható határozatnak minősül, és a hatóság hivatalból 
intézkedhet a végrehajtás elrendeléséről. A végrehajtást elrendelő végzéssel szemben 
pedig az ügyfél keresettel fordulhat a bírósághoz és a felülvizsgálat a közigazgatási 
határozatokra vonatkozó szabályok szerint történik. 

Mivel a közigazgatási szerződések módosításával kapcsolatos, valamint a hatóság 
szerződésszegéséből eredő jogviták elbírálása 2017 decemberéig nem a Pp. XX. fejezete 
alá tartoznak, így eddig is lehetőség volt a közvetítés igénybevételére ezen perekben. 
Megállapítható tehát, hogy e területen annyi változás történt mindössze, hogy 
valamennyi jogvita átkerült a Kp. hatálya alá, a közvetítés lehetősége pedig változatlanul 
fennáll azáltal, hogy ezt a Kp. lehetővé teszi. 

 

4.2 Kártalanítást megállapító döntések, kártalanítási, kártérítési ügyek 

 

A kártalanítás kifejezetten polgári jogi kategória. A Polgári Törvénykönyv. kimondja a 
károkozások jogszabály által meghatározott esetköreiben a kártalanítási kötelezettséget. 
Jogszerű károkozás esetén tehát kártalanítás jár, amennyiben jogszabály erre kifejezett 
rendelkezést tartalmaz. Abban az esetben, ha jogszabály a jogszerűen okozott kárért 
kártalanítási kötelezettséget ír elő, a kártalanítás módjára és mértékére a kártérítésre 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. E rendelkezés fontos 
következménye, hogy – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a jogszerű károkozó 
is teljes kártalanítási kötelezettséggel tartozik. 

A közigazgatási szerveknek több esetben kell kártalanítást megállapítaniuk a 
jogszerű károkozásra és jogszabály kifejezett rendelkezésére tekintettel. Egyes 
közigazgatási perekben tehát a hatóság által – legtöbbször kötelező szakértői bizonyításra 
alapozottan – megállapított kártalanítás összegszerűségének felülvizsgálata történik. 
Ebbe a körbe tartozik többek között az útlejegyzés, az ingatlan rendeltetését, használati 
módját eltérően megállapító, vagy korlátozó helyi építési szabályzatra tekintettel 
bekövetkező kár megtérítése, a bányaszolgalmi jog alapítása, valamint a közérdekű célra 
történő kisajátítás. 

Ezen ügyek alkalmasak lehetnének közvetítői eljárásban történő befejezésre, mivel 
egy ingatlan értékcsökkenésének, valamint forgalmi értékének meghatározása során 
sokféle szempont mérlegelése szükséges. A költségvetési szervként működő, 
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közpénzekkel gazdálkodó szervek, mint hatóságok azonban sokszor már a közigazgatási 
eljárásban elzárkóznak az ügyfelekkel történő „alkudozástól”, mert azt a felelős 
gazdálkodással, illetve a közhatalom gyakorlásával általában összeegyeztethetetlennek 
tartják. Számukra a közigazgatási eljárásbeli döntéshozatal szempontjából kizárólag az 
ott beszerzett szakvélemény az egyedül irányadó, annál is inkább, mivel sok esetben 
törvényi kötelezettségük a tényállás szakértői bizonyítás útján történő tisztázása, a 
szakvélemény bármilyen felülvéleményezése pedig problematikus.  

Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a közigazgatási szervek, mint polgári jogi 
jogalanyok polgári jogi jogvitájuk kapcsán is előszeretettel vállalják azok peres eljárás 
keretében történő rendezését (például ellentmondással élve a fizetési meghagyásos 
eljárásban), részben abból a megfontolásból, hogy ily módon később jogszerűen nem 
kérdőjelezhető meg a szerv teljesítési kényszere, mivel az bírói ítélet rendelkezésén 
alapul. A közigazgatási szervek tehát sok esetben lényegében kényszerpályán mozognak 
és nem rendelkeznék megfelelő mozgástérrel. 

 

4.3 Közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvita 

 

A közszolgálat tulajdonképpen egy gyűjtő kategória, azokat a foglalkoztatási 
jogviszonyokat foglalja magába, amelyek alkalmazásával az állam és a helyi 
önkormányzatok a jogszabály által hatáskörükbe tartozó kötelezettségeiket teljesítik. 

A közszolgálat lényegi eleme, hogy a jogviszony létrejötte nem egymás mellé rendelt 
felek kötöttségektől mentes egyeztetésének és megállapodásának tárgya és eredménye, 
hanem az állam egyoldalú aktusa, melynek során – jogszabály által részletesen 
kidolgozott feltételrendszer szerint – kinevezi a jövendő közszolgálati tisztviselőt, 
megbízva bizonyos feladatkör, munkakör vagy tisztség ellátásával. E kötöttségek mellett 
fontos azonban, hogy a jogviszony létrejöttéhez a kinevezés elfogadása szükséges, tehát 
végső soron a felek konszenzusa útján jön létre a jogviszony. Jellemzően e foglalkoztatási 
viszony is a felek együttműködésére, hosszú távú kapcsolatára épül, melyben fontos a 
szereplők közötti kapcsolattartás és kommunikáció. 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjaira a Hszt. 
még további szigorú szabályokat határoz meg. A hivatásos állomány tagjai jogorvoslattal 
élhetnek a törvényben meghatározott munkáltatói intézkedésekkel szemben és kérhetik a 
Becsületbíróság összehívását, majd a Becsületbíróság döntésének kézhezvételétől 
számított harminc napon belül keresettel élhetnek a munkáltatói intézkedéssel szemben. 

A Kttv. 2012. július 1-től rendelkezik a Kormánytisztviselői Döntőbizottság (a 
továbbiakban: Döntőbizottság) létrehozásáról és a Kttv. 190. § (2) bekezdése taxatíve 
meghatározza azon ügycsoportokat, amelyekben a kormánytisztviselő köteles a 
Döntőbizottsághoz fordulni a közszolgálati panaszával, és csak ezt követően 
érvényesítheti igényét bíróság előtt.  

Fontos, hogy a Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) 
Korm. rendelet is lehetőséget biztosít arra, hogy a felek között az eljárás során egyezség 
jöjjön létre és azt a Döntőbizottság jóváhagyja. A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja a 
Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatai bírósági felülvizsgálatáról készült 
összefoglaló véleményében megállapítja, hogy a vizsgált ügyek közül viszonylag sok 
fejeződött be a felek egyezségével és valamennyi ilyen ügyben a Döntőbizottság részben 
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vagy egészben a panasznak helyt adó határozatot hozott. A Pp. jelenleg hatályos 
rendelkezése a munkaügyi perek szabályait rendeli alkalmazni ezen ügyekre és kifejezett 
rendelkezést tartalmaz arra, hogy a peres felek a jogvitájukat egyezséggel rendezhetik a 
per során. Amennyiben az egyezség tartalma a jogszabályoknak megfelelő, azt a bíróság 
végzéssel jóváhagyja, egyben rendelkezik a Döntőbizottság határozatának hatályon kívül 
helyezéséről is. 

Mindez megerősíti azt, hogy a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvitákban, 
akárcsak a hagyományos munkajogi jogvitákban fontos szerepe lehet a felek közötti 
kommunikációnak és a vita megállapodással történő rendezésének, hogy 
fennmaradhasson a felek közötti bizalmi viszony, melynek mind a jogviszony fennállása 
mind a megszűnése után fontos szerepe van. 

 

4.4 Mérlegelési és méltányossági jogkör 

 

A közigazgatási jogban, mellyel tulajdonképpen szinte valamennyi ember kapcsolatba 
kerül élete során, hangsúlyosan jelen van a mérlegelés, a diszkréció lehetősége, amely a 
jogalkalmazás során általában nem választható, hanem az ezen feltételek melletti 
döntéshozatal kényszerét jelenti. A szakirodalom a mérlegelési jog három esetkörét emeli 
ki a közigazgatási jog területén. Egyrészt előfordulhat, hogy a jogalkalmazónak 
választania kell a jogszabály által kínált, előre meghatározott alternatívák közül (mely 
esetben minden lehetséges megoldás tulajdonképpen jogszerű). Másrészt gyakori az a 
helyzet, amikor számszerűsített formájú normák és intervallumok kerülnek 
meghatározásra, amely kereteken belül van lehetősége a jogalkalmazónak a döntésre 
(például bírságkiszabás esetén). És végül a mérlegelési lehetőséget (kényszert) a 
határozatlan jogfogalmak is előidézhetik (például közérdek, gazdasági érdek, stb.). 

Méltányossági jogkörben hozott döntésről pedig akkor beszélünk, amikor a 
közigazgatási szerv az ügyfél javára eltekint egyes jogszabályban előírt feltételek 
érvényesítésétől. A méltányosság jogrendszerbeli funkciója elvitathatatlanul a jog 
szigorán való enyhítés a jogalany egyedi helyzetére figyelemmel. Az elvontan 
megfogalmazott jogszabály egyedi esetre való alkalmazása a körülmények mérlegelésén 
túl a méltányosság gyakorlását is megkövetelheti, amikor a jog strict jellege ellentétbe 
kerül az igazságosság eszményével. Előfordulhat, hogy a jogszabálynak megfelelő egyedi 
aktus ellentétes lenne a jogi norma valóságos rendeltetésével és társadalmi céljával. A 
méltányosság gyakorlásának lehetőségét az adott jogszabálynak egy felhatalmazó 
rendelkezéssel kell lehetővé tennie a jogalkalmazó számára. Méltányossági jogkörben 
meghozandó döntésre példát találhatunk a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvényben, mely egyrészt a méltányosságból igénybe vehető 
egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozóan tartalmaz rendelkezést, másrészt a jogalap 
nélkül felvett, illetőleg igénybe vett ellátás visszatérítése, megtérítése címén fennálló 
követelés méltányosságból történő mérséklését, elengedését is lehetővé teszi. 

A bemutatott esetkörök és jellemzők alapján – véleményem szerint – a mérlegelési 
és méltányossági jogkörben hozott döntések esetén a közvetítés mindenképpen alkalmas 
útja lehet a jogvita rendezésének, tekintettel arra, hogy itt a döntési alternatívák miatt 
mozgástérrel rendelkeznek a felek, nincs kógens, egyetlen jogszerű megoldása az 
ügynek. 



2018/1.  AKV Európai Szemle | 24 

 

 

5. SWOT-elemzés 

 

A SWOT-elemzés készítésével az volt a célom, hogy feltárjam a közigazgatási 
perrendtartás hatálya alatti közvetítés erősségeit (Strenghts: S), azaz azokat az 
összetevőket, amelyek egyrészt az igazságszolgáltatás magas(abb) színvonalú 
működését, másrészt a felek elégedettségét szolgálhatják, illetve gyengeségeit 
(Weaknesses: W), vagyis azokat jellegzetességeket, melyek különösen a bírósággal 
kapcsolatba kerülő ügyfelek számára nem kielégítőek. Ezen információk alapján a 
lehetőségek (Opportunities: O) és fenyegetettségek (Threats: T) meghatározása fontos 
feladat, így szemléletesen, összefoglalva és rendszerezve állnak rendelkezésre a 
jogintézményről az információk, a továbbfejlesztéshez szükséges teendőkkel. 

A jogintézmény erősségei között mindenek előtt azt emelném ki, hogy az időszerű 
ítélkezést, ezáltal a perhatékonyságot mozdíthatja elő, ha a felek megállapodást kötnek, 
és így elkerülhetővé válik egy hosszadalmasabb bizonyítási eljárás lefolytatása. Erősség 
továbbá, hogy a közvetítés során zajló párbeszéd képes helyreállítani a kommunikációt a 
felek között nemcsak az esetleges per időtartamára, de a felek jövőbeni kapcsolata idejére 
is. A felek közötti megértést is elősegíti a közvetítői eljárás során zajló kommunikáció, a 
közigazgatási intézkedések nyelvezete ugyanis sok esetben nehézkes, a jogi szöveg 
megértése problémát jelenthet. A megértés pedig akár a pertől való elállást is 
eredményezheti. Mindig „gesztus-értékű”, amikor a hatalmi pozícióban lévő közhatalmi 
szerv vállalja az ügyféllel történő egyeztetést, mely javítja a felek közötti kapcsolatot és az 
államhatalomhoz való viszonyulást is. 

A gyengeségek között elsődlegesen azt emelném ki, hogy az eljárás önkéntes 
jellegére tekintettel előfordulhat, hogy a hatalmi pozícióban lévő közigazgatási szerv nem 
érzi kényszerét, hogy egyeztessen a másik féllel. Ennek indoka részben abban keresendő, 
hogy a közpénzekkel felelősen gazdálkodó szerveknél az az általánosan elfogadott 
szemlélet, hogy jogerős bírói döntés alapján történő teljesítésre szükséges törekedni, mert 
egy esetleges későbbi számonkérés, vagy ellenőrzés alkalmával annak indokoltsága nem 
kérdőjelezhető meg, sem a vitatott követelés jogalapja, sem összegszerűsége tekintetében. 
A jogintézmény gyengesége között említhető az is, hogy önkéntes megállapodás 
hiányában kénytelek a felek visszatérni a peres úthoz, mert a közvetítő nem hozhat 
döntést az ügyükben, így tehát a közvetítés eredménytelensége esetén összességében 
meghosszabbodik a per, mely az időszerű ítélkezés ellen hat.  

A közigazgatási perbeli egyezségkötési tilalomról rendelkező korábbi eljárásjogi 
előírások tartósan irányadó voltából is eredhet, hogy erős a mediáció ellenében ható 
jogász-szakmai beidegződés. Azt látom, hogy a társadalom oldaláról jelenleg alacsony az 
igény a jogviták mediáció útján való rendezése iránt, ez azonban sok esetben az 
információ hiányából ered. A jogkereső ügyfelek ugyanis a bíróságok tradicionális 
ítélkező tevékenysége tudatában szocializálódtak, így bizonytalanok, egyben 
bizalmatlanok is az újszerűnek minősülő vitarendezési mód nyújtotta megoldások iránt.  

Azt is ki kell emelni, hogy nem alkalmazható mérlegelés nélkül minden ügyben a 
közvetítés, a megfelelő ügyek kiválasztásához bírói szemléletváltás és felkészültség 
szükséges, kevés azonban a mediációval kapcsolatos jogalkalmazói tapasztalat. 

A jogintézmény fejlesztéséhez szükséges lehetőségek közül, mindenek előtt a 
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bírák szerepére hívom fel a figyelmet, ugyanis a bírói tekintély képes formálni a felek és 
képviselőik hozzáállását a mediációhoz. A hiteles bírói tájékoztatás megadásához 
azonban tudatosítani kell, mely ügyek alkalmasak közvetítésre. Ennek egyik eszköze 
lehet a bírák érzékenyítése és a tapasztalatok megosztása. A jogszabályok módosítása is 
segítség lehet, amennyiben az ágazati jogszabályokban rögzítésre kerülne, hogy mely 
esetben kizárt a közvetítés. 

A jogszabályok felülvizsgálata szükséges azon szempontból, hogy mely esetekben 
lenne célszerű a közvetítésre kötelezés szabályozása (pl. közszolgálati jogvita, 
közigazgatási szerződésekkel kapcsolatos perek). Felülvizsgálati szempont lehet továbbá, 
hogy bővíthető-e a hatósági szerződés kötésére felhatalmazást adó jogszabályok köre és 
vizsgálandó az is, hogy mely esetben lehetne kötelező döntési formaként előírni a 
hatósági szerződést.  

Tudatosítani kell, hogy a bírósági közvetítői eljárásban létrejött egyezség bíróság 
általi jóváhagyása megfelelő garanciát jelent. 

A veszélyek közül a legnagyobb fenyegetettséget az jelenti, hogy a közvetítés 
működésképtelen, holt jogintézménnyé válhat a közigazgatási perekben, ha nem 
irányítják rá az érintettek figyelmét, és ha elmaradnak a szükséges jogszabály-módosítási 
intézkedések. A helyes arányok és megfelelő intézkedések megtalálása pedig azért 
fontos, mert a jogintézmény ügyfelekre erőltetése esetén elveszhet ezen alternatív 
vitarendezés lényegi sajátossága, az önkéntesség. 

Megállapításaimat az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti: 
 

S: Strengths – Erősségek W: Weaknesses – Gyengeségek 

 
• időszerű ítélkezés elősegítése 
• megértés előmozdítása 
• felek közti kapcsolat javulása 
• felek közti kommunikáció 

helyreállítása 
 

 
• hatalmi pozícióban lévő fél el-

zárkózhat az önkéntes eljárás-
tól 

• közpénzekkel való felelős gaz-
dálkodástól idegen 

• nincs hagyománya a mediáció-
nak 

• bírói szemléletváltás kellene 
 

O: Opportunities – Lehetőségek 
T: Threats – 

Veszélyek/fenyegetések 

 
• tudatosítás, érzékenyítés 
• jogszabály-módosítás (kizárt ügyek 

nevesítése, kötelezés szabályozása) 
• nyomatékosítani a köztudatban, 

hogy kellő garancia a bíró által jó-
váhagyott megállapodás 

 
• holt jogintézménnyé válhat, 
• indokolatlan erőltetéssel a lé-

nyegi sajátosság, az önkéntesség 
sérülhet. 
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6. Zárógondolatok 

 

A MIR a jogviták alternatív rendezéséhez való hozzáférés elősegítését akként tűzte 
céljául, hogy a közvetítés és a bírósági eljárás közötti kiegyensúlyozott kapcsolatot 
biztosítsa. Ezt a kiegyensúlyozott kapcsolatot különösen szem előtt kell tartani a 
közigazgatási perekben történő közvetítés során. Nem vitás, hogy a fékek és ellensúlyok 
rendszerében szükség van arra a lehetőségre, hogy a független bírói hatalom ítélje meg a 
végrehajtó hatalmat. Nyilvánvaló, hogy a korábbi szabályozás, valamint a MIR nem ok 
nélkül zárta ki a közigazgatási pereket a közvetítésre alkalmas ügyek köréből, 
ugyanakkor az sem vitatható, hogy a közigazgatási jog olyan színes és széles területet 
ölel fel, hogy találhatók benne közvetítésre alkalmas ügyek.  

Tény, hogy egyes esetekben kizárt a közvetítés, ugyanakkor el kell fogadni, hogy a 
polgári jogi jelleget is magán hordozó jogviszonyok esetében a felek igényeihez jobban 
igazodó, hatékonyabb megoldást jelenthet a közvetítés során létrejött megállapodás, mint 
a perben hozott ítélet. 

Fontosnak tartom kiemelni azt az analógiát, hogy a hatósági szerződés 
létrehozásának és a közvetítésnek ugyanúgy a mindenki számára előnyös megoldás 
közös megteremtése a lényege, és ezzel egyaránt erősödik a közigazgatás és a bíróság 
szolgáltató és ügyfélorientált jellege is. 

A szemléletváltozás már elkezdődött az alternatív vitarendezési módok 
kialakulásával és terjedésével, másrészt a közigazgatás egyes területein egyre 
kézzelfoghatóbban megnyilvánuló szolgáltató jelleg erősödésével, melynek 
eredményeként a jogalkotó mind a hatóságokat, mind az ügyfeleket ösztönözni próbálja 
az egyoldalú döntéshozatal helyett a konszenzusra törekvő megoldás alkalmazására.  

Ezt a szemléletváltozást lehetne tovább vinni a közigazgatási peres és nemperes 
eljárások ügymenetébe is a jogvita rendezési módjának választása során. A közvetítés 
bevezetésével választási lehetőséget kaptak az ügyben érintettek, hogy az adott jogvita 
szempontjából ideálisabb vitamegoldási eljárást választhassák. A megalapozott 
választáshoz azonban szükség van arra, hogy pontos információval rendelkezzenek a 
felek a közvetítői eljárás lényegi ismérveiről, ismerjék a közvetítésben rejlő 
előnyrendszert. Ebben kapnak fontos szerepet a bírák. A közigazgatási pereket tárgyaló 
bíráknak mindig a konkrét ügy anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak ismeretében, 
valamint a perben érintett felek meghallgatása alapján kell eldönteniük, hogy a jogvita 
alkalmas-e bírósági közvetítés útján történő befejezésre, illetve hogy a közvetítői 
eljárásban létrejött egyezség a bíróság által jóváhagyható-e. Ez újabb kompetenciákat 
követel meg a bíráktól. De a közigazgatási ügyekben eljáró bírósági közvetítők számára 
is más kompetenciák szükségesek, mint a hagyományosnak számító családjogi közvetítés 
során. E tudás különböző képzésekkel és folyamatos tapasztalatcsere útján fejleszthető. 

Mindig fontos hangsúlyozni, hogy a bírósági közvetítés és a peres eljárás ugyan 
egymás alternatívái, de sosem egymással rivalizáló döntéshozatali eljárások, sokkal 
inkább egymás kiegészítői, hogy a jogvita abban az eljárási rendben kerüljön lezárásra, 
mely a felek számára a legkívánatosabb, illetve az ügyfél számára a megnyugtatóbb. Ezt 
tekinthetjük az igazságszolgáltatás modern felfogásának is. A holnap jogalkalmazóinak 
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tehát az a felelőssége, hogy azokban az esetekben, ahol a közvetítés tűnik a 
legoptimálisabb megoldási módnak, ezt felismerve tereljék a feleket ebbe az irányba, 
hogy a releváns információk ismeretében élni tudjanak a számukra legmegfelelőbb 
vitarendezési mód kiválasztásával. Egyes esetekben a felek közös tárgyaló asztalhoz 
ülése (ültetése) üzenet értékű. Különösen munkajogi (értem ez alatt a közszolgálati 
jogvitát is) ügyekben, amikor talán még fontosabb, hogy a konfliktus humánus keretek 
között rendeződjön. 

Kiemelten fontos véleményem szerint, hogy a felek értsék egymást. Előfordul, 
hogy a közigazgatás döntése olyan nyelvezettel került megfogalmazásra, melyet az 
ügyfél nem teljesen értett meg, de az is problémát jelenthet, hogy az ügyfél nem tudja 
világosan megfogalmazni keresetlevelét, álláspontját. A közvetítői eljárás ezen 
hiányosságok kiküszöbölését segítheti elő, és ha a felek megértették egymást, köztük 
nemcsak egyezség jöhet létre, hanem a megértésre válasz lehet a hatóság részéről a 
„tevékeny megbánás”, mely a saját hatáskörű korrekcióban juthat kifejezésre, valamint 
az ügyfél részéről a keresettől való elállás. Mindez a bíróságok tehermentesítését és a 
jogviták békés megoldását segítik elő. 

A SWOT-elemzésben már röviden rámutattam az általam kívánatosnak tartott 
jogszabály-módosítási feladatokra. Ehelyütt még azt emelném ki, hogy a kötelezés 
lehetővé tételével kifejezhetné a jogalkotó, hogy ezen jogviták „rendes” vitarendezési 
módjának és nem „alternatívnak” tekinti a közvetítést, így az ott létrejövő megállapodás 
is teljes értékűnek tekintendő, nem a jogszabályt elkerülő alternatívának, tehát az ezen 
alapuló fizetési kötelezettség minden tekintetben megfelel a közpénzekkel történő felelős 
gazdálkodás elvének. 

Egy megkezdett út legelején járunk. Ugyanakkor mégsem teljesen új és ismeretlen 
ez az út, figyelemmel arra, hogy az ügyek egy részében a korábbi szabályozás is lehetővé 
tette a közvetítést, és a változást az jelenti, hogy ezen ügyek most a Kp. hatálya alá 
tartoznak. 

Ahhoz, hogy a közvetítés élő jogintézménnyé váljon a közigazgatási perrendtartás 
hatálya alatt, az érintettek együtt-gondolkodására van szükség. Az együtt-
gondolkodáshoz hatékony információgyűjtési eszköz lehet SWOT-elemzés készíttetése a 
közigazgatási pereket tárgyaló bírákkal és ügyfelekkel, hogy minél több oldalról és 
nézőpontból álljanak rendelkezésre tapasztalatok és észrevételek. Az így összeálló 
sokszínű és szerteágazó információtömeg alapján határozhatók meg a következő 
stratégiai lépések. Dolgozatomat gondolatébresztőnek szántam a jövendő stratégiai 
lépések kialakításához. Próbáltam felhívni a figyelmet arra, hogy a jogintézmény 
beindításához még milyen sok a tennivaló, és hogy a megerősödéshez időre és 
szemléletváltásra van szükség. A „Nyitott bíróság” program megfelelő színtere lehet 
annak, hogy a fiatalabb generációk figyelmét ráirányítsuk az alternatív vitarendezési 
módokra és azok előnyeire, mert ezzel a magyarországi vitarendezési kultúra színvonala 
is tovább emelhető. 
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GONDOLATOK A POLGÁRI JOGI KÖZVETÍTŐI SZAKMAI KÉPZÉSRŐL ÉS TOVÁBB-

KÉPZÉSRŐL 

MALIK ÉVA 

 
 
Bevezető gondolatok 

 
Az alapvető jogok biztosa 2017-ben a gyermekvédelmi közvetői eljárás gyakorlati 
alkalmazására fókuszálva, az esetlegesen felmerülő hiányosságok, illetve problémák 
szintetizálását lehetővé tévő hivatalbóli, átfogó vizsgálatot indított. A vizsgálat 
eredményeképpen, 2018. novemberében megjelent AJB-75/2018. számú ügyben írt 
Jelentésében1 megállapítja, hogy „a gyermekek védelméhez és gondoskodáshoz való jogával 
összefüggő visszásságot okoz, hogy a közvetítők képzési rendszerében nem jelenik meg vagy 
csak esetleges módon jelennek meg a gyermekvédelmi jogi ismeretek a gyermekvédelmi, illetve 
támogatott közvetítői eljárások vonatkozásában … fokozott szükség mutatkozik a képző-
továbbképző intézmények minőségellenőrzésének, továbbá a szakmai felügyeletének 
kiépítésére. Aggályos, hogy jelenleg nem létezik kimeneti értékelés, kliensi értékelés, illetve 
utánkövetés. Ennek megteremtése a közvetítői eljárások minőségét, szakmai megbízhatóságát 
növelné, e módszerek magasabb ügyféli elfogadottságát erősítené.”2 

Jelentésében a Biztos intézkedéseket fogalmaz meg, melyek közül több a 
közvetítői szakmai képzés és továbbképzés színvonalának emeléséhez köthető. 
Megfontolásra javasolja az emberi erőforrásokért felelős miniszter számára, hogy 
kezdeményezze a családjogi és gyermekvédelmi közvetítői eljárásra vonatkozó 
hatályos szabályozás teljes körű áttekintését, a gyámhatósági eljárásokra vonatkozó 
szabályok összhangjának előmozdítását és a szükséges részletszabályok kidolgozását 
az egységes jogalkalmazási gyakorlat megteremtése, a gyermekvédelmi közvetítői, 
támogatott közvetítői eljárások minél szélesebb körű alkalmazhatóságának 
előmozdítása érdekében. Felkéri az igazságügyi minisztert, hogy a magas színvonalú 
közvetítői eljárások biztosításának előmozdítása érdekében teremtse meg a 
közvetítőket jelenleg képző intézmények képzéseinek, valamint továbbképzéseinek 
minőségellenőrzését. Felkéri az emberi erőforrások miniszterét, hogy „… az egységes 
gyakorlat kialakítása érdekében …. intézkedjen egy külön gyermekvédelmi, illetve 
támogatott közvetítői eljárásra vonatkozó szakmai módszertani útmutató 
előkészítéséről, kiadásáról, valamint az útmutató elérhetőségének biztosításáról 
valamennyi kormányhivatal számára.”3 

A téma nem csak az alapvető jogok biztosa vizsgálata miatt aktuális, hanem 
azért is, mert az Igazságügyi Minisztérium kezdeményezésére 2018. október 15-én 
Mediációs Munkabizottság alakult. A Bizottság feladata, hogy áttekintse a mediátor 
szakma jelenlegi helyzetét, a közvetítői törvény elfogadását követő 15 évet és 

                                                 
 PhD hallgató (Károli Gáspár Református Egyetem) 
1 Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-75/2018. számú ügyben. 2018. november. 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/2805034/Jelent%C3%A9s+a+gyermekv%C3%A9delmi+k%C3%B6zvet

%C3%ADt%C5%91i+elj%C3%A1r%C3%A1sr%C3%B3l+75_2018/951d1011-e4b8-417d-52b6-

d0f164f12b07?version=1.0 (2018. december 11.) 
2 im. 32. o. 
3 im. 33-34. o. Az intézkedések felsorolása nem teljes körű. 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/2805034/Jelent%C3%A9s+a+gyermekv%C3%A9delmi+k%C3%B6zvet%C3%ADt%C5%91i+elj%C3%A1r%C3%A1sr%C3%B3l+75_2018/951d1011-e4b8-417d-52b6-d0f164f12b07?version=1.0
https://www.ajbh.hu/documents/10180/2805034/Jelent%C3%A9s+a+gyermekv%C3%A9delmi+k%C3%B6zvet%C3%ADt%C5%91i+elj%C3%A1r%C3%A1sr%C3%B3l+75_2018/951d1011-e4b8-417d-52b6-d0f164f12b07?version=1.0
https://www.ajbh.hu/documents/10180/2805034/Jelent%C3%A9s+a+gyermekv%C3%A9delmi+k%C3%B6zvet%C3%ADt%C5%91i+elj%C3%A1r%C3%A1sr%C3%B3l+75_2018/951d1011-e4b8-417d-52b6-d0f164f12b07?version=1.0
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meghatározza azokat az irányokat, amerre a szakma elindulhat.4 

 

A közvetítői szakmai képzés általános szabályozása 

 

A közvetítői tevékenység gyakorlásával kapcsolatban az egyik legalapvetőbb, 
ugyanakkor legvitatottabb kérdés a képzés, hiszen a közvetítőnek nem csak kognitív 
ismereteket kell elsajátítaniuk, hanem készségeket, képességeket is, melyek 
gyakorlással, tréningtechnikákkal szerezhetőek meg, illetve fejleszthetőek. A hazai 
polgári jogi közvetítői tevékenység szabályozásának bevezetésekor a jogalkotás 
szintjén vita alakult ki a közvetítői tevékenységhez szükséges képzési 
követelményekről. Egyrészt meghatározott tartalmú képzés biztosíthatja a közvetítői 
tevékenység színvonalát, másrészt a gyakorlat mielőbbi indítása járul hozzá ahhoz, 
hogy a jogintézményt, gyakorlati hasznát széles körben megismerhessék; a 
gyakorlatot hatásvizsgálatokkal követve a szabályozást szükség szerint módosítani 
lehet. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) első változata, a vita eredményeként, bár tartalmazta a továbbképzésre 
vonatkozó fejezetcímet,5 kifejezett közvetítői képzési, továbbképzési követelményt nem 
tartalmazott. Ezt a megoldást sok kritika érte, ugyanakkor rövid idő eltelte alatt 
látható, érzékelhető esetszám6 mellett magas eredményességi mutatókkal el tudott 
indulni a közvetítői tevékenység. 2005. november 1.-től a fejezetcímből is eltűnik a 
továbbképzésben való részvételi kötelezettség, mely csak a 2010. január 1-től hatályos 
jogszabályban bukkan fel újra, most már tartalommal megtöltve, illetve a közvetítői 
szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelettel (a 
továbbiakban: KépzésR.) kiegészítve. Mára az a kompromisszumos megoldás alakult 
ki, hogy a közvetítői tevékenység megkezdéséhez egy nagyon rövid idejű (60 óra 
plusz gyakorlat) képzés elvégzése szükséges, ezzel azonban nem ér véget a képzési 
követelmények teljesítése: továbbképzési kötelezettség terheli a közvetítőket.7 

A KépzésR. elméleti és gyakorlati részből álló alapképzést ír elő. Az elméleti 
képzésnek legalább 60 órásnak kell lennie és a következő ismereti és készségelemeket 
kell magában foglalnia: konfliktuselméleti alapismeretek és készségek, tárgyalási 
alapismeretek és készségek, közvetítői technikai, módszertani ismeretek és 
készségek, folyamatvezetési, dinamikai ismeretek és készségek, kérdezéstechnikai 
ismeretek és készségek, különféle konfliktus-szintekhez illeszkedő közvetítői 
technikai ismeretek és készségek, problémás szereplők kezelésével kapcsolatos 
közvetítői technikai ismeretek és készségek, pszichológiai ismeretek és készségek, 
valamint a közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek.  

A képzés gyakorlati része során a gyakorlatszerzést - legalább egy befejezett, 
teljes közvetítői ügy vonatkozásában - a következő módozatok valamelyikével kell 

                                                 
4 http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/hirek/megalakult-a-mediacios-munkabizottsag (2018. 

december 11.) 
5 A közvetítői továbbképzésben való részvételi, adatváltozás bejelentési, nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettsége. 
6 2003: 708, 2004: 1144, 2005:1497, 2006:1869, 2007:2879, 2008:2641, 2009:2946. Forrás: közvetítői 

névjegyzék. Az adatot az Igazságügyi Minisztérium szolgáltatta. 
7 Gyengéné Nagy Márta, Kőrös András (szerk): A bírósági közvetítésről – Mindenkinek. Kézikönyv a jogviták 

békés rendezéséhez. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2016. 79-83. o. 

http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/hirek/megalakult-a-mediacios-munkabizottsag%20(2018
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biztosítani: szimulált esetgyakorlat,8 mentorált esetgyakorlat,9 esetmegbeszélő 
csoportban való részvétel, esettanulmány készítése vagy módszer specifikus 
szupervízió10. A képzések módszertani szempontból széles palettát mutatnak fel a 
tréning jellegű, nagyon sok gyakorlatra, esetjátékra épülő képzésektől a 
szakirodalmat, kutatásokat feldolgozó képzésekig. A képző intézményeknek 
lehetőségük van, hogy szakmai képzésüket és továbbképzésüket regisztráltassák. A 
regisztrált szakmai képzések és továbbképzések listája elérhető a kormányzati 
portálon:  

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/download/e/39/d1000/20170705%20k
ozvetitoi_szakmai_kepzesek_tovabbkepzesek_listaja.pdf. 2018. december 10.-én 29 
képző intézmény regisztrált képzése, illetve továbbképzése szerepelt az Igazságügyi 
Minisztérium honlapján.11 A képzések 60-70-80-90-120 órásak (két félévesek), de akár 
4 féléves képzéssel is találkozhatunk. A képzőintézmények között egyaránt 
megtalálhatók felsőoktatási intézmények, gazdasági társaságok és civil szervezetek. 
A felsőoktatási intézményekben jellemzően szakirányú továbbképzési szak keretében 
történik a közvetítés oktatása. A 2018. évi felvételi eljárásban meghirdetett szakmai 
szakirányú továbbképzési szakok (forrás: felvi.hu): 

 
Képzés 
megnevezése 

Végzettség 
Tudomány- 
terület 

Képző  
intézmény 

általános és családügyi 
mediáció (közvetítés) 

általános és családügyi  
mediátor 

bölcsészettudomány DE-GYFK 

általános és családügyi 
mediáció (közvetítés) 

általános és családügyi  
mediátor 

bölcsészettudomány ELTE-PPK 

általános és igazságügyi  
mediátor (közvetítő) 

általános és igazságügyi  
mediátor (közvetítő) 

jogi ME-ÁJK 

általános és igazságügyi  
mediátor (közvetítő) 

általános és igazságügyi  
mediátor (közvetítő) 

jogi SZTE-ÁJK 

általános mediáció (közvetítés) általános mediátor 
gazdaságtudományo
k 

PPKE-BTK 

mediátor mediátor (közvetítő) jogi PTE-ÁJK 

mediáció a segítő szakmában 
polgári ügyek 
mediátora 

társadalomtudomány WJLF 

mediátor – alternatív  
vitarendezés 

mediátor, alternatív  
vitarendező 

társadalomtudomány 
METU-
HFTGK 

 
Az Oktatási Hivatalnál nyilvántartásba vett, további szakmai szakirányú 
továbbképzési szakok: 

                                                 
8 A szimulált esetgyakorlat célja egy megtörtént közvetítői ügy rekonstruálása, ennek során a közvetítő és a felek 

szerepének kiértékelése a képzés során szervezett csoport oktatójának és tagjainak részvételével. KépzésR. 4. § 

(2) bek. 
9 A mentorált esetgyakorlat során egy valós közvetítői eljárás tényleges lefolytatására kerül sor. A közvetítői 

eljárás lefolytatása, valamint a közvetítő és a felek szerepének kiértékelése folyamatos oktatói irányítás mellett 

valósul meg. KépzésR. 4. § (3) bek. 
10 A módszerspecifikus szupervízió oktató irányításával megvalósuló gyakorlatszerzési módozat, mely egy 

megtörtént közvetítői ügy elemzésére, az annak során történt hibák és legjobb módszerek feltárására szolgál, 

csoportos vagy konzultációs formában. A módszerspecifikus szupervízió során kizárólag az alkalmazott 

módszerek helyessége, és nem a közvetítés tartalma, eredménye alapján történik meg a közvetítői ügy vizsgálata. 

KépzésR. 4. § (4) bek. 
11 http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/download/f/20/52000/kepzoint_frissitett_adatok_181024.pdf 

(2018. december 11.) 

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/download/e/39/d1000/20170705%20kozvetitoi_szakmai_kepzesek_tovabbkepzesek_listaja.pdf
http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/download/e/39/d1000/20170705%20kozvetitoi_szakmai_kepzesek_tovabbkepzesek_listaja.pdf
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alternatív vitarendezés, 
mediáció a gazdaság világában 
FF/1044-3/2014. 

alternatív vitarendezési 
szaktanácsadó a 
gazdaságban, mediátor 

társadalomtudomány BKF 

közösségi és családi mediáció 
FNYF/456-3/2018. 

közösségi és családi  
mediátor12 

társadalomtudomány SE 

alternatív vitarendező, 
közvetítő szakjogász 
FNYF/50-2/2018. 

alternatív vitarendező,  
közvetítő szakjogász 

jogi SZE 

alapszintű gazdasági és 
munkaügyi mediátor 
(közvetítő) 
FF/196-4/2012. 

gazdasági és 
munkaügyi  
mediátor (közvetítő) 

gazdaságtudományo
k 

SZIE 

közvetítés (mediáció) 
OH-FHF/1182-3/2008. 

közvetítő (mediátor) bölcsészettudomány TSF 

közszolgálati  
mediátor (közvetítő) 
FF/1418-2/2012. 

közszolgálati mediátor  
(közvetítő) 

államtudományi NKE 

 
További, a megnevezésében mediáció/mediátor szót tartalmazó képzéseket is 
nyilván tart az Oktatási Hivatal, melyek azonban nem közvetítői szakmai képzések: 
 
Egyéb képzés  
megnevezése 

Végzettség Tudományterület 
Képző 
intézmény 

múzeumi mediáció és  
menedzsment 

múzeumi mediátor bölcsészettudomány KJF 

vallásismeret interkulturális mediátor bölcsészettudomány SZTE 

vizuális mediátor, iskolai 
designer 

vizuális mediátor,  
iskolai designer 

bölcsészettudomány 
SZIE és PTE-
MIK 

 
A fentiekből látszik, hogy a közvetítés multidiszciplináris tevékenység, jelenleg 
többféle tudományterületű besorolással, melyet bárki végezhet, akiben megvan a 
képesség és megszerzi a szükséges tudást.13 Az is látható, hogy a szakmai képzések 
többféle megnevezése megnehezítheti a képzés, illetve a képzés mögött lévő tartalom 
azonosítását. 

 

A közvetítő továbbképzési kötelezettsége 

 

A Kvtv. 12/A. § (1) bekezdése alapján a közvetítői tevékenység megfelelő szakmai 
színvonalának biztosítása érdekében - a megszerzett ismeretek és készségek 
folyamatos szinten tartása, fejlesztése céljából - 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 

                                                 
12 A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet a 2018/2019-es tanévben 

Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzést szervezett az EFOP-3.4.3-16-2016-00007 sz. pályázat 

keretében. http://mental.semmelweis.hu/hu/kepzes-bemutatasa-mediacio (2018. december 11.) 
13 A bírósági közvetítésről – Mindenkinek. 28. 

http://mental.semmelweis.hu/hu/kepzes-bemutatasa-mediacio%20(2018
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közvetítői szakmai képzésekben meghatározott óraszámban oktatóként vesz részt. 
Jelenleg mentességet nem ad a miniszter, ugyanakkor a hatályos jogszabályok 
lehetőséget adnak az oktatói munka beszámítására. 

A továbbképzés ötéves időtartamú, egymást folyamatosan követő 
továbbképzési időszakokban történik. Az első továbbképzési időszak kezdete a 
továbbképzésre kötelezett névjegyzékbe vételének a napja. A továbbképzési 
kötelezettség továbbképzési kreditpontok megszerzésével teljesíthető. A 
közvetítőnek egy továbbképzési időszak folyamán 50 továbbképzési kreditpontot 
kell elérnie úgy, hogy legalább kétféle továbbképzési formát teljesít. Egy 
továbbképzési forma elvégzéséért 10 kreditpont jár. Továbbképzési formák a 
miniszter rendeletében meghatározott, a továbbképzési kötelezettség teljesítéseként 
elismert képzések (mely lehet elméleti vagy gyakorlati képzési modul), közvetítői 
eljárás lefolytatása a képzést szervező intézmény oktatójával együtt, illetve részvétel 
közvetítői tárgyú szakmai konferencián. A hatályos jogszabály alapján legfeljebb 
három szakmai konferencia14 számítható be a továbbképzési kötelezettség 
teljesítésébe. A közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről a 63/2009. (XII. 17.) 
IRM rendelet rendelkezik, melyet – eljárási szabályokkal – kiegészít a közvetítői 
névjegyzék vezetéséről szóló 417/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet.  

 

I. Speciális szabályozás 
 
a. Gyermek- és családvédelem a gyámhatóság eljárásaiban 

 

Az általános közvetítői eljárás mellett a gyámhatóság is kezdeményezheti vagy a 
gyermek érdekében elrendelheti a konfliktus – a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározottak 
szerint lefolytatott – közvetítői eljárás vagy támogatott közvetítői eljárás keretében 
történő rendezését a gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartás szabályozása 
vagy annak végrehajtása iránti eljárásban felmerült konfliktusok megoldására.15 A 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat a Ptk. 4:177. §-a szerinti, a gyámhatósági 
eljárásban a családjában élő vagy a nevelésbe vett gyermek érdekére tekintettel 
elrendelt vagy a szülők kérelmére biztosított közvetítői eljárás esetén - a szülők 
egymással, illetve a gyermekkel való megfelelő együttműködésének kialakítása 
érdekében - közvetítőt biztosít. A közvetítő a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, 
a gyámhatóság vagy a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ székhelyén 
támogatott közvetítői eljárás keretében nyújt szolgáltatást az érintett szülő és 
gyermek számára.16 

A gyermekvédelmi közvetítői eljárásra kiegészítő, speciális eljárási szabályok is 
vonatkoznak, melynek jogszabályi keretét a Kvtv. mellet az 1997. évi XXXI. törvény, 
a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) és a 390/2017. (XII. 13.) 

                                                 
14 Közvetítői tárgyú szakmai konferenciaként olyan konferencia vehető figyelembe, amelyen legalább három 

előadás tárgya a polgári vagy közigazgatási jogi közvetítés. A továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez 

legfeljebb három szakmai konferencia vehető figyelembe. KépzésR. 7. § (3) bek. 
15 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 132. §. (6) bekezdés. A 

közvetítői eljárást a gyámhatósági eljárásban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 30/A § szabályozza. 
16 i.m. 62/E. §. 
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Korm. rendelet – korábban a 25/2009. (XI.13.) SZMM rendelet – adják. A Gyer. 30/A. 
§ (1) bekezdése szerint a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény szerinti 
közvetítői eljárást a kapcsolattartás rendezésével, a kapcsolattartás végrehajtásával és a szülői 
felügyeleti jog gyakorlásával összefüggésben a gyámhatóság a felek együttes kérelmére vagy 
hivatalból rendeli el. A szabályozást kiegészíti a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, melyben 
a támogatott közvetítői eljárásban nyújtott szolgáltatásról szóló 154. § mellett a rendelet 
2. számú mellékletében a közvetítői tevékenység végzéséhez szükséges képesítési 
előírásokról rendelkezik, a következőképpen: „mediátor képesítéssel rendelkező: 
jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, felsőfokú szociális szakképzettség, 
pedagógus – kivéve hittantanár, hittanár – szakképzettség, pszichológus, 
mentálhigiénés szakképzettség vagy mediátor képesítéssel és gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/ 
okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember.  Látható, hogy az 
NM rendelet képesítési követelménye eltér – szűkebb – a Kvtv. képesítési 
követelményeitől. 

A Gyer. 30/B. § (6) bekezdése alapján a közvetítő a korlátozottan 
cselekvőképes gyermeket a felek kérelmére vagy a gyámhivatal javaslatára – a 
gyermeknek az őt érintő döntések előkészítése során történő véleménynyilvánítása 
céljából – 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 Gyer. 30/A. §. (4) bekezdése értelmében a gyermekvédelmi közvetítői eljárás 
során a felek választása alapján az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe – 
melyet Budapest Főváros Kormányhivatala vezet – vagy a közvetítői névjegyzékbe 
felvett közvetítő nyújt közvetítői szolgáltatást a felek számára. Az Országos 
Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék gyermekvédelmi közvetítés (mediáció) 
szakterületének képesítési követelménye eltér – szűkítő jellegűen – az általános 
szabályozástól. Elfogadható szakképesítésként határozza meg a jogszabály17 a 
szociális továbbképzések rendszerében e témában minősített program trénerét, 
illetve a programon kiképzett személyt, a felsőfokú intézménynél szakirányú 
továbbképzés keretében, mediátor/közvetítő szakirányon szerzett oklevelet. 
Kiképzettnek tekintendő az a személy is, aki olyan programon szerzett tanúsítványt, 
amelyet 2003. április 11-e előtt minősítettek. Elfogadható 
vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, 
szociális szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi 
szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga, 
szakpszichológusi szakvizsga. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, 
illetve a szociális ellátás területén szerzett 5 éves gyakorlat, ezen belül 3 éves, a 
konfliktuskezelésben vagy a konfliktuskezelési technika tanítása során szerzett 
szakmai gyakorlat. A szakértő továbbképzési kötelezettsége eltér az általános 
szabályozástól: a szakértő a névjegyzékbe vételét követő egy éven belül egy 
alkalommal 6 óra időtartamú jelenléti felkészítő képzésen köteles részt venni, majd 

                                                 
17 2. melléklet a 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez, 13. Gyermekvédelmi közvetítés (mediáció) szakterület. 
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ötévenként legalább két alkalommal 6 óra időtartamú jelenléti továbbképzésen 
köteles részt venni.18 Budapest Főváros Kormányhivatala által vezetett 
névjegyzékben19 jelenleg kilenc fő szakértő szerepel konfliktuskezelés és 
gyermekvédelmi közvetítés (mediáció) szakterületeken, melyből a névjegyzék 
alapján hat fő rendelkezik közvetítői képesítéssel.  

 

Közvetítői eljárás a határon átnyúló jogvitákban 

 

Külön érdemes említeni a határon átnyúló jogvitákat, hiszen a határokon átnyúló 
közvetítésnek számos sajátossága van. A határokon átnyúló közvetítésnek két fő 
alkalmazási területe van: 

- a külföldi elemet tartalmazó családjogi perek, valamint a 
- jogellenes gyermekelviteli eljárások (visszaviteli nemperes eljárások).20 

A szülői magatartást befolyásolják a kulturális, történelmi és jogi szokások, 
hagyományok, melyet a közvetítőnek figyelembe kell vennie és tisztelnie kell. 
Harkness és Super (1992) kifejlesztették a "szülői etnoteória" kifejezést, hogy 
segítsenek megmagyarázni a szülői viselkedés kulturális különbségeit. A szülői 
etnikumok olyan, egy kulturális csoport által osztott kollektív hitek a gyermekek 
fejlődésével és viselkedésével kapcsolatban, melyek tartalmazzák a gyermekek 
kognitív, szociális és érzelmi fejlődésére vonatkozó elvárásokat. Ezek az elvárások a 
szülők közösségükön vagy referenciacsoportjukon belüli kulturális tapasztalataikból 
származnak és tükrözik a gyermekek fejlődésével és a gyermekek azon jellemzőivel 
kapcsolatos kulturális meggyőződését, amelyet a gyermekközösség, amelyben a 
gyermek nevelkedik, fontosnak tart (pl. mely életkorban mennyire vonják be a 
gyermeket a házimunkába, vagy esetleg más tevékenység preferált). 

Magyarországon jelenleg nincs speciális adatbázis, illetve képzés, mely kifejezetten 
határon átnyúló, jogellenes gyermekelviteli ügyekre specializálná a közvetítőket. Az alapvető 
jogok biztosa az AJB-1299/2018. számú ügyben készült Jelentésében megállapítja, 
hogy vizsgálatának egyik jellemző tapasztalata az volt, hogy minden megkérdezett 
szerv lényegesnek tartotta volna a közvetítői eljárás alkalmazását, azonban a 
jogszabályi lehetőség és hatékonyság ellenére mégis minimális a közvetítés 
igénybevétele. „Aggodalomra adhat okot – állapítja meg a Biztos – a rendelkezésre 
álló szakemberek elérhetőségének hiánya: jelenleg Magyarországon csupán egyetlen 
jogellenes gyermekelviteli ügyekre szakosodott közvetítő van és még az ő 
tevékenységét is kevesen ismerik.”21 A bírósági közvetítésről – Mindenkinek c. 
könyv szerzői szintén speciális képzések tartását javasolják bírák részére a 
nemzetközi családi közvetítés tárgykörében (törvényi háttér, a közvetítés speciális 
szabályai). 

A központi hatóság (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi 

                                                 
18 Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről 

szóló 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet, 9. §. 
19 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/c5/e4000/Orsz%C3%A1gos%20Gyermekv%C3%A9delmi%20Szak

%C3%A9rt%C5%91i%20N%C3%A9vjegyz%C3%A9k20181122.pdf (2018. december 11.) 
20 A bírósági közvetítésről – Mindenkinek. 140-151. 
21 Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1299/2018. számú ügyben. 2018. február. 30. 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/c5/e4000/Orsz%C3%A1gos%20Gyermekv%C3%A9delmi%20Szak%C3%A9rt%C5%91i%20N%C3%A9vjegyz%C3%A9k20181122.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/c5/e4000/Orsz%C3%A1gos%20Gyermekv%C3%A9delmi%20Szak%C3%A9rt%C5%91i%20N%C3%A9vjegyz%C3%A9k20181122.pdf
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Főosztály) rendelkezésére álló statisztikákból egyértelműen megállapítható, hogy a 
jogellenes gyermekelviteli ügyek száma évről évre folyamatosan emelkedik.22  

A Nemzetközi Szociális Szolgálat (ISS) 2010-ben indította el nemzetközi 
családi mediáció elnevezésű programját, mely kézikönyvvel, többnyelvű, ország-
információkat tartalmazó honlappal és a nemzetközi családi közvetítői eljárásban 
alkalmazandó 10 alapelvet tartalmazó chartával segíti a közvetítői eljárás sikeres 
lebonyolítását.23 Magyarországról jelenleg nem tartalmaz ország információt a 
honlap. 

A 2012-ben alapított, mára már több mint 125 tagot számláló Cross-border 
Family Mediators (CBFM) 50 órás képzéssel segíti a családjogi mediátorokat, hogy a 
jogellenes gyermekelviteli és gyermek-elhelyezési ügyekben hatékonyan tudják 
ellátni a speciális közvetítői munkát. A hálózat és tagjai által támogatott és 
alkalmazott közvetítői modell a 2007-es Wroclawi Nyilatkozaton alapul. A 
közvetítést két speciálisan képzett közvetítő végzi, rendszerint egy férfi és egy nő, az 
egyik jogi, a másik pszichoszociális végzettséggel, akik együtt tükrözik a vitában álló 
szülők kulturális és nyelvi hátterét is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor a 
társ-közvetítők tükrözik a pár kulturális hátterét és beszélik a nyelvüket, a szülők 
„megértettebbnek” érzik magukat és valószínűbb, hogy megoldást találnak 
problémájukra. A jogellenes gyermekelviteli közvetítői eljárás további követelménye 
a közvetítők azon képessége és hajlandósága, hogy az ügyeket rövid határidőre 
vállalják és vállalják, hogy egy másik városba vagy országba utazzanak.24  

 

b. Közvetítés az egészségügyben 

 

Az egészségügyi közvetítői eljárást25 a 2000. évi CXVI. törvény és a 4/2001. (II.20.) 
EüM-IM rendelet szabályozza.26 Az egészségügyi közvetítés is az önkéntességen és a 
titoktartáson alapul, szabályozása azonban mind az eljárás folyamatában, mind a 
jogkövetkezményekben több ponton különbözik az általános eljárástól.27 

 

 Az egészségügyi közvetítői eljárással kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
4/2001. (II.20.) EüM-IM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a közvetítőnek legalább 25 
órás közvetítői alapképzésen, majd az alapképzést követő évben, és ezt követően 5 
évenként további 25 órás továbbképzésen kell részt vennie. Az alap- és a 
továbbképző tanfolyam elvégzése után a képzésben részt vevő személyek 
záróvizsgát tesznek, amelynek során számot adnak arról, hogy a 2. számú melléklet 

                                                 
22 i.m. 6. o. 
23 http://www.iss-ssi.org/index.php/en/what-we-do-en/mediation-en (2018. március 4.)  
24 http://crossbordermediator.eu/mediationmodel (2018. december 11.) 
25 A felhatalmazás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 34. §-án alapul. 
26 Melyek megalkotását az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény tette lehetővé. 
27 Az eljárás lebonyolításának feladatait a szabályozás a területi igazságügyi szakértői kamarákhoz telepítette. Az 

eljárásban – a felek eltérő megállapodása híján – egészségügyi közvetítő tanács jár el és észrevételezési joga van 

a szolgáltató biztosítójának, stb. Az egyezség a biztosítóval szemben azonban csak akkor hatályos, ha azt a 

biztosító részben vagy egészben tudomásul vette. Előnye, hogy a beteg az első üléstől számított négy hónapon 

belül hozzájuthat a kártérítés összegéhez. Bővebben: Dr. Decastello Alice: Mediáció az egészségügyben. 

Budapest, HVG-ORAC. 2010. 

http://www.iss-ssi.org/index.php/en/what-we-do-en/mediation-en%20(2018
http://crossbordermediator.eu/mediationmodel%20(2018
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B) pontjában foglalt szakmai követelményeknek eleget tesznek. Az (1) bekezdésben 
foglalt egészségügyi közvetítői tanfolyam szervezésére és vizsgáztatásra irányuló 
tevékenységet csak előzetes engedély birtokában lehet folytatni. Az engedélyt az 
Egészségügyi Minisztérium - az Igazságügyi Minisztérium egyetértésével28 - annak 
adja meg, aki igazolja, hogy az általa szervezett tanfolyam tananyaga megfelel a 2. 
számú melléklet A) pontjában foglaltaknak, valamint hogy a tanfolyamon oktató 
személyek szervezett közvetítői képzésben már részt vettek, erről igazolással 
rendelkeznek, és e területen gyakorlatot szereztek. A továbbképző tanfolyam célja, 
hogy az alaptanfolyamon elsajátított ismereteknek a gyakorlatban történő 
hasznosítását elősegítse. 

 A tanfolyamot végzett személyekkel szembeni szakmai követelmények: a 
közvetítő 

1. jártas a konfliktus megelőzésében, kezelésében, békítő és egyezséget elősegítő 
eljárásokban; 

2. átlátja az egészségügy rendszerét, az egészségügyi szolgáltatók működési elveit, 
tájékozott az egészségügyi jogban; 

3. jogi és etikai ismeretei alapján érti mind a betegek, mind a szolgáltatók érdekeit, és 
eljárása során pártatlan; 

4. elfogadja, alkalmazza a titoktartási kötelezettséget; 

5. tevékenységét írásban szakszerűen dokumentálja és értékeli, feladata ellátása 
érdekében folyamatosan továbbképzi magát. 

 

Bár a törvény hatálybalépése óta több mint tíz év telt el, az egészségügyi 
szolgáltatók és a betegek közötti jogvitákban a közvetítői eljárás nem nyert teret. A 
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarán belül gyakorlatilag nincs lefolytatott 
egészségügyi közvetítői eljárás.29 Decastello Alice az egészségügyi közvetítő eljárás 
sikertelenségének okait elsősorban abban látja, hogy az egészségügyi szolgáltatók 
vonakodnak a felelősségüket elismerni és a biztosítók sem preferálják a közvetítői 
eljárást a peres eljárással szemben.30 Ez azonban nem jelenti azt, hogy az 
egészségügyben nincs alternatív vitarendezés: a szolgáltatók azonban a peren kívüli 
egyezséget preferálják a közvetítői eljáráshoz képest. 

Az egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggő sérelmek, konfliktusok esetén 
igénybe vehető alternatív utakat vizsgálja disszertációjában dr. Zákány Judit.31 
Értekezésében ő is arra a következtetésre jutott, hogy az egészségügyi szolgáltatások 
terén elérhető alternatív lehetőségek (pl.: egészségügyi közvetítői eljárás, bírósági 
közvetítés, békéltető testületek eljárása) kihasználtsága csekély, melynek egyik fő 
okát abban látja, hogy „az alternatív jogvédelmi utak jelenleg áttekinthetetlen 
rendszert alkotnak, nem kellően ismertek a lehetőségek.” A másik probléma a 
gyakorlati működés vizsgálata során feltárt számos működési anomália. Az 

                                                 
28 Az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XI.14.) IM utasítás 2. 

függelék 1.4.1.2. 2. m) pontja alapján az Igazságügyi Felügyeleti Főosztály egyetértési jogot gyakorol az 

egészségügyi közvetítői tanfolyam szervezésére és vizsgáztatásra irányuló tevékenység engedélyezése során. 
29 Köszönöm a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának az adatszolgáltatást. 
30 Sáriné Simkó Ágnes (szerk.): A mediáció. Közvetítői eljárások. Budapest, HVG-Orac, 2012. 261-262. o, 
31 Dr. Zákány Judit: Felelősségi viszonyok és konfliktuskezelési lehetőségek az egészségügyi szolgáltatások 

területén nemzetközi összehasonlítás tükrében. Doktori (PhD) értekezés, 2014. 
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alternatív konfliktuskezelési és kompenzációs utak rendszerére vonatkozóan több 
javaslatot is megfogalmaz:32 a betegjogi képviselők számának növelésén és a 
hatékonyabb intézményi panaszkezelésre tett javaslaton túl önálló, egészségügyi 
panaszokra szakosodott ombudsman kinevezését – melyre jól működő új-zélandi és 
angliai33 példát hoz –, valamint javasolja a közvetítői eljárás átalakítását. Megfelelő 
megoldásnak azt tartaná, ha a jelenlegi egészségügyi közvetítői eljárást korrigálnák a 
békéltető testületi eljárás néhány szabályával, az eljárás költségeinek minimalizálása 
mellett.  

 

c. Hatósági közvetítés 
 

Szektor-specifikus eljárási szabályok vonatkoznak a hatósági közvetítésre is, mely igénybe 
vehető mind a hatóság és az ügyfél, valamint az ellenérdekű ügyfelek közötti vita 
rendezése érdekében.  

A hatósági közvetítő intézményét a Ket.34 vezette be, eredetileg nagyszámú 
ügyfelet érintő eljárásokra, melyet kiegészített a hatósági közvetítőkről szóló 
179/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet. A szabályozás a nagyszámú ügyfélhez igazodott: 
számos ponton eltér az általános közvetítői eljárástól,35 például az információ 
áramlása aszimmetrikus36 (a hatósági közvetítő tájékoztatja az ügyfeleket az ügyben 
irányadó jogszabályok rendelkezéseiről, az anyagi jogi és eljárásjogi jogszabályokban 
meghatározott jogaikról; a hatóság rendelkezésére bocsátja az ügyfelektől beérkezett, az 
eljárás tárgyára vonatkozó észrevételeket). Bár a hatósági közvetítés lehetősége 2009. 
október 1-étől kibővült, a szabályozás ezt nem követte, a közvetítő tevékenysége, 
feladatai változatlanok maradtak, melyek így kevéssé tették vonzóvá a hatósági 
közvetítést. A hatósági közvetítőkről szóló 179/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 2005-ben 
korszerűnek számított (ebben az időszakban ugyan már hatályban volt a közvetítői 
tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény, de kifejezett képzési, továbbképzési 
követelményt nem tartalmazott, szemben a Korm. rendelettel), melyet a 185/2009. 
(IX. 10.) Korm. rendelet aktualizált. A tevékenység speciális szaktudáshoz (hatósági 
közvetítői vizsga vagy közigazgatási szakvizsga vagy azzal egyenértékű végzettség) 
kötött; a tevékenység végzésének feltételei 2005. óta változatlanok. A hatósági 
közvetítés szabályait az Ákr. (mint eljárásjogi kódex) már nem tartalmazza; a 
185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet bővült ki és vette át a korábban a Ket.-ben 
szabályozott elemeket, érdemi változtatás nélkül. Bár a jogintézményt időről időre 
aktualizálták, mára a szabályozás nem tölti be a kívánt funkciót.  

Kérdésként merülhet fel – látva, hogy a jogintézmény nem terjedt el –, hogy 
mi szükség van a hatósági közvetítésre, mikor a közigazgatási perrendtartásunk 
2018. január elsejétől lehetővé teszi a bírósági közvetítés alkalmazását közigazgatási 
perben is? 

                                                 
32 i.m. 266-278. o. 
33 Angliában az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszokat az ombudsman általában véve vizsgálhatja és a 

vizsgálatot orvos-szakmai kérdésekre is kiterjesztheti. Bár kötelező erejű döntést nem hoz, akár kompenzáció 

kifizetésére is tehet javaslatot. Zákány, i.m. 271. o. 
34 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 41. §. 
35 A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvényben szabályozott eljárástól. 
36 Bővebben: Krémer András: Hatósági közvetítés. In: Sáriné (szerk.), i.m. 76-79. o. 
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A jogtudomány és azon belül a közigazgatási jogtudomány a közigazgatás 
fogalmát jellemzően a közhatalmi szervek, de kivételesen magánjog által létrehozott 
jogalanyok olyan közhatalmi eszközök igénybevételével végzett tevékenységeként 
határozza meg, amelynek célja a közérdekű szükségletek kielégítése. A közigazgatás 
fogalmának egyik központi eleme a közérdek; működésének célja a közérdek érvényre juttatása, 
melynek filozófiai alapja a közjó megteremtésének szükségessége: a közigazgatás 
közérdekűsége az egész közösség érdekét szolgálja.37 A korábbi, jellemzően 
„beavatkozó”, rendészeti feladatokat ellátó, szankcionáló közigazgatás mellett egyre 
jelentősebb szerepet töltenek be az ún. „szolgáltató közigazgatás” intézményei.38 
Kovács Éva Margit és Vastag Gyula szerzőpáros közigazgatást vizsgáló nemzetközi 
konferenciatanulmányok alapján megállapítja, hogy „a közigazgatási feladatok 
ellátásában és a kormányzati döntéshozatalban egyre inkább új formák jelennek meg. 
A döntéshozatalban az önszabályozás és a társadalmi, kollektív szabályozás egyre 
inkább teret nyer. A közszolgáltatások megszervezésében megfigyelhető az 
érintettek széles körű bevonása. A közszolgáltatások nyújtásában az állami szervek 
és a civil szervek, illetve állampolgárok egyre több területen működnek együtt a 
közszolgáltatás megvalósítása érdekében… A pusztán piaci értékek mellett 
megjelennek és előtérbe kerülnek bizonyos közösségi értékek… sokkal inkább 
fontosabbá válik a társadalmi kontroll szerepe, a széles körű nyilvánosság, 
társadalmi elszámoltathatóság, átláthatóság.”39 A közigazgatásban a döntéselőkészítő 
szakaszban megvalósuló közvetítői eljárás mind az állam, mind az állampolgár számára 
előnyös lehet; olyan megoldásokat, olyan többletet hozhat egy vitában, mely hatósági 
eljárásban nem lehetséges. 

 

II. További szabályozás a közvetítői szakmai képzés területén 
 

A bírósági közvetítők szakmai képzését és továbbképzését a Magyar Igazságügyi 
Akadémia keretén belül biztosítja az Országos Bírósági Hivatal. 

A szabálysértési- és büntető ügyekben az Igazságügyi Minisztérium által 
működtetett mentori hálózat mellett, mely a gyakorlatban segít megbeszélni, 
kiértékelni egy-egy közvetítői eljárást, az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája is 
kínál közvetítői alap- és továbbképzéseket. Ha a Jogakadémia képzéseinek 
szakterületi megoszlását megnézzük, 2015 szeptemberétől ezen a területen végeztek 
a legkevesebben, mintegy 81 fő (az 5390 főből).40 Igaz, a képzettek száma a pártfogó 
felügyelők számához igazodik, ezért alacsony. 

Bár az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. 
függelékének 1.0.0.5. 1.a) pontja alapján: az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája 

                                                 
37 Közigazgatási szakvizsga. Általános közigazgatási ismeretek. I. modul: A központi állami szervek rendszere. 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2016. 131-132. o. 
38 Fábián Adrián: Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban. Dialóg Campus Kiadó, 2016. 16. o. 
39 Kovács Éva Margit - Vastag Gyula: Közmenedzsment: Közigazgatás-tudományi perspektívák és vizsgálati 

megközelítések egy konferencia tapasztalatai alapján. PRO PUBLICO BONO – Magyar Közigazgatás, 2016/1, 

126-127, 132. o. 
40 Szabó Imre: Az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó hivatásrendek szolgálatában. A Jogakadémia elmúlt kétévi 

képzési, továbbképzési tevékenysége. FONTES IURIS – az Igazságügyi minisztérium szakmai folyóirata. 2017/3. 

49-52. o. 
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koordinációs feladatai körében továbbképzéseket szervez a közvetítők részére, 
sajnos, a polgári jog területén nem jelentek még meg a képzések.  

Logikusan merül fel a kérdés, hogy fontos-e a közvetítő személy szakismerete az adott 
területen? 

 

Strasser-Randolph szerzőpáros szerint az a feltevés, hogy fontos a közvetítő személy 
szakismerete adott területen, a közvetítői folyamat és a közvetítő szerepének téves 
felfogásából fakad. A tévedés alapja, hogy majd a közvetítő dönti el az egyes felek 
igazát vagy tévedését, és a mediátor adja meg a végső megoldást is. Érthető, hogy a 
közvetítő szerepének ez a felfogása a bíró funkciójához hasonlatos, s ennél fogva a 
felek nagyobb szakmai hozzáértést várnak el tőle. Ezzel a megközelítéssel azonban 
félreértelmezzük a közvetítő szerepét, aki sem nem bíró, sem nem döntnök, hanem 
facilitátor, aki abban segít a feleknek, hogy olyan egyezségre jussanak, amely 
mindkettőjüknek megfelel.41 

 

III. Vajon a jelenlegi szabályozás alkalmas-e a megfelelő minőség biztosítására, a bizalom 
erősítésére? Hogyan alakul a szabályozás az Európai Unióban? 

 

A közvetítői eljárás alapjait az Európai Unióban a Mediációs Irányelv42 adja, 
ugyanakkor az egyes államokban alkalmazott közvetítői eljárások között lényeges 
különbségek vannak. Különbségek figyelhetőek meg a 

- közvetítők végzettségében, szakmai hátterükben. Például vannak olyan államok, 
melyek a jogi végzettséget preferálják, míg más államokban inkább 
pszichológusi végzettséggel végeznek közvetítést; 

- a közvetítői szakmai képzésben és továbbképzésben. A képzések széles skálán 
mozognak, a 30-40 órástól a 400 órás képzésig. Vannak államok, ahol erős 
az elméleti képzési rész a tananyagban, míg más államok képzési rendsze-
re inkább a gyakorlati oktatásra helyezi a hangsúlyt; 

- közvetítői eljárás során megvitatott ügyekben. Vannak olyan államok, ahol a vi-
ták az ügy jogi megoldására is kiterjednek, míg máshol a szakmai vitákra 
terjed csak ki a közvetítői eljárás; 

- a közvetítés módszereinek alkalmazásában. A közvetítői eljárás során alkalma-
zott közös, illetve külön megbeszélések használatának preferálása nem 
csak ország, illetve kultúrafüggő, de függ az egyes közvetítői preferenciá-
tól is; 

- eljárás szabályozottságában. Vannak olyan országok, mint például Nagy-
Britannia, ahol az eljárás kevésbé szabályozott (pl. képesítési követelmé-
nyek), míg más országok szigorúbb szabályozást alkalmaznak.43 

Nem hagyhatók figyelmen kívül a hatékony szabályozás kialakításakor az államok 

                                                 
41 Freddie Strasser – Paul Randolph: Mediáció. A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai. Budapest, Nyitott 

Könyvműhely, 2008. 107. o. 
42 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi 

ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól. 
43 David Richbell: How to Master Commercial Mediation. Bloomsbury Professional Limited, UK, 2015. 394. o. 
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társadalmi – jogi - kulturális hagyományai, különbségei. Nincs egy olyan modell, 
mely minden államban egyforma hatékonysággal egyaránt alkalmazható lenne: az 
államoknak maguknak kell kialakítani a rendelkezésre álló eszközökből a 
leghatékonyabb módszert. Érdemes azonban a bevált gyakorlatok 
figyelembevételével kialakítani a szabályozást. Tanulmányomban, terjedelmi 
korlátok miatt, nem mutatom be az összes tagállam közvetítői szakmai képzésre 
vonatkozó gyakorlatát, csak néhány, a hazai gyakorlattól eltérő szabályozási elemet 
mutatok be azok értékelése nélkül azzal a céllal, hogy felhívjam a figyelmet a 
szabályozás sokszínűségére. 

 

Ausztria44 

 

Ausztriában már 1999-ben megjelent a közvetítés szabályozása családjog területén és 
2004-ben elfogadta Európa első polgári jogi közvetítői törvényét (Zivilrechts-
Mediations-Gesetz).45 A közvetítőket nem szakterület szerint veszik névjegyzékbe; 
nincsenek tehát pl. családjogra, orvosi vagy építészeti ügyekre specializálódott 
közvetítők. A nyilvántartásba vett közvetítők tevékenységi körét viszont feltüntetik a 
nevük mellett. A közvetítőt először öt évre regisztrálják, mely után a regisztráció 10 
éves periódusokban hosszabbítható. A közvetítői szakmai képzést regisztrált 
képzőintézményekben lehet elvégezni.46 A képzés időtartama magasabb a magyar 
szabályozástól, 165 órától (ügyvédeknél) a 274 óráig terjedhet. Eltér a magyar 
szabályozástól, hogy az oktatási tevékenységet nem fogadja el továbbképzésként. 

A regisztrált közvetítők száma a 2010-es évek közepétől körülbelül 2400 (nyolc millió 
fő lakosra). A regisztrációs díj 293 EUR, a biztosítás körülbelül 70 euró egy évre, és öt 
év alatt 50 órányi képzésen kell részt venniük a regisztrált közvetítőknek.47 

2011-ben jött létre a Verband für Mediation gerichtsanhängiger Verfahren 
(VMG) nevű szervezet a bírósági közvetítés népszerűsítése érdekében. A VMG-nél – 
szigorú követelmények mellett – regisztrált közvetítők a bírósági közvetítésre 
szakosodnak. Részt vesznek bírósági eljárásokban, rendelkeznek polgári és polgári 
eljárásjogi alapismeretekkel, és alávetik magukat a VMG etikai kódexének.  

 

Belgium 

 

Belgiumban 90 órás alapképzést kell elvégezni, mely 60 órás alapképzésből és 30 órás 
specializáló képzési modulból tevődik össze, melyet a jövendő közvetítők a szerint 
választanak meg, hogy milyen szakterületen szeretnék regisztráltatni magukat.48 

 

                                                 
44 Richbell, 395-398. valamint http://mediatorenliste.justiz.gv.at//mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home 

(2018. július 22.) 
45 Markus Roth and David Gherdane: Mediation in Austria: The European Pioneer in Mediation Law and 

Practice. In: Mediation Principles and Regulation in Comparative Perspective. Edited by Klaus Hopt and Felix 

Steffek. Oxford University Press, UK, 2013. 249. o. 
46 A képzés tartalma a ZivMediatG 29. §-ban és a vonatkozó rendeletben (BGBl. II Nr. 47/2004) szabályozott. 
47 Markus Roth and David Gherdane (2013), 313. o. 
48 https://www.cfm-fbc.be/fr/content/devenir-mediateur-agree (2018. július 22.) 
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Csehország49 

 

Közvetítővé, egyéb feltételek teljesülése esetén az válhat, aki egyetemi végzettséggel 
rendelkezik, és közvetítői vizsgát tesz,50 amennyiben a vizsgát a regisztrációt 
megelőző három évben tette le.51 A két órás vizsga, melyet az Igazságügyi 
Minisztérium szervez, hatályos (közvetítői) szabályozási ismereteket, közvetítői 
technikai, alapvető emberi jogi ismereteket, polgári, kereskedelmi és munkajogi, 
családi jogi, fogyasztóvédelmi, polgári eljárásjogi, valamint pszichológiai és 
szociológiai ismereteket tartalmaz.52 Az ügyvédek vizsgájára külön szabályok 
vonatkoznak.  

 

Franciaország53 

 

A családjog kivételével francia jogszabályok jelenleg nem rendelkeznek a 
közvetítéssel kapcsolatos külön képzésről. Ezen a területen egy 2003. december 2-i 
rendelet (décret) és egy 2004. február 12-i miniszteri rendelet (arrêté) bevezette a 
családjogi közvetítői oklevelet (diplôme de médiateur familial), melyet a képzés 
befejezését vagy a közvetítő által megszerzett ismeretek és tapasztalatok 
elismertetését célzó igazolási eljárást követően a régió prefektusa bocsát ki. A képzési 
központokat a területük szerint illetékes Egészségügyi és Szociális Ügyek Regionális 
Igazgatósága (Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, DRASS) hagyja jóvá. 
Ezekben a központokban a hallgatók három évre ütemezve 560 órás, legalább 70 óra 
gyakorlatot tartalmazó képzésben vesznek részt, mely vizsgával zárul. 

 

Hollandia54 

 

Az 1993-ban alapított Holland Közvetítői Intézet (NMI) önálló intézet, amelynek célja a 
közvetítéssel kapcsolatos ismeretterjesztés Hollandiában, valamint az elérhető 
szolgáltatások színvonalának emelése. E célból az NMI több modellt és szabályt is 
kidolgozott. Az NMI vezeti az országos közvetítői nyilvántartást, amelyben csak a 
képesített közvetítők szerepelnek. Ehhez a közvetítőknek el kell végezniük egy, az 
NMI által elismert alapfokú közvetítői képzést, majd elméleti és értékelő vizsgát kell 
letenniük. Az NMI által nyilvántartásba vett közvetítők kötelesek ismereteiket és 

                                                 
49 No. 202/2012. Coll. Act on Mediation and Change of Some Laws (Mediation Act) 

https://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf  (2018. július 22.) 
50 i.m. Section 16. (1) c)-d). 
51 i.m. Section 17. (2) c)-d). 
52 i.m. Section 23. (7). A cseh Igazságügyi Minisztérium honlapján részletes információk találhatóak a vizsgáról, 

tematikákról: http://portal.justice.cz/justice2/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=5867 (2018. július 22.) 
53 https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-fr-hu.do?member=1 (2018. július 22.) 
54 https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-nl-hu.do?member=1 (2018. augusztus 

19.) 

https://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf
http://portal.justice.cz/justice2/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=5867
https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-fr-hu.do?member=1
https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-nl-hu.do?member=1
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készségeiket naprakészen tartani, amit az NMI ellenőriz. Amennyiben a közvetítő 
kéri az NMI-nél nyilvántartásba vételét, be kell tartania a közvetítők magatartási 
kódexét. A nyilvántartásba vétel – csakúgy, mint a magatartási kódex elfogadása – 
önkéntes, de ha a közvetítő a holland támogatott jogi segítségnyújtási vagy bírósági 
kirendelési rendszer keretében kíván tevékenykedni, nyilvántartásba kell vetetnie 
magát az NMI-nél. 

Az NMI közvetítőinek legalább kilenc közvetítői eljárást kell lefolytatniuk 
három évenként, legalább 36 kontaktóra időtartamban. Kilenc eljárásból legfeljebb 
három lehet társ-közvetítő bevonásával zajló eljárás. Legalább három írásos 
megállapodással záró eljárást kell lefolytatniuk kilenc eljárásból. Minden évben 
legalább két eljárást kell lefolytatniuk, legalább nyolc kontaktóra időtartamban. 
Háromévente továbbképzés keretében 48 kreditet kell összegyűjteniük és 
háromévente egyszer szakértői értékelésen (peer review) kell átesniük.55 

 

Lettország 

 

2011. július 25-én alapították meg a Közvetítői Tanácsot (Mediācijas padome), amely 
több, a közvetítés területén tevékenykedő, Lettországban nyilvántartásba vett 
szervezetet is összefog. Célja a közvetítők számára a közös képzési szabványok 
kidolgozása és a képzési programok szabályozásának bevezetése, a képesítéssel 
rendelkező közvetítők számára magatartási kódex elkészítése és elfogadása, az ilyen 
képesítők képviselete, a nemzeti és helyi hatóságok számára a Tanács álláspontjának 
közvetítése, valamint a közvetítéssel kapcsolatos jogalkotási kérdésekben és jogi 
gyakorlatokra vonatkozóan véleményalkotás.56 A legalább 25 éves közvetítőnek 
felsőfokú végzettsége és a közvetítői képzés elvégzése mellett a „Tanúsító Bizottság” 
által kiadott tanúsítvánnyal is kell rendelkeznie. Az un. „Tanúsító Bizottság” a 
Tanács egyik bizottsága, melynek tagjai az Igazságügyi Minisztérium képviselői, a 
járási bíróságok képviselői, egyetemi oktatók, valamint a Tanács képviselői. 2015-ben 
14, 2016-ban 6, 2017-ben 7 közvetítő kapott tanúsítványt.57 A Közvetítői Tanács végez 
számos, a közvetítéssel kapcsolatos állami feladatot is: a közvetítők vizsgáztatását, 
tanúsítását; a közvetítői névjegyzék vezetését, a közvetítői szolgáltatás minőségének 
felügyeletét, a közvetítők ellenőrzését.58 

 

Litvánia 

 

A közvetítés szabályozását a polgári jogi jogvitákban folytatott egyeztető 
közvetítésről szóló törvény (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas) 
tartalmazza. Ennek keretében a közvetítés igénybevétele teljesen önkéntes. 
Nincsenek sajátos szabályok, és a közvetítőket magatartási szabályzat sem köti.59 

                                                 
55 Liane Schmiedel: Mediation in the Netherlands: Between State Promotion and Private Regulation. In: 

Mediation Principles and Regulation in Comparative Perspective. 749-750. o. 
56 https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-lv-hu.do?member=1 (2018. augusztus 

19.) 
57 http://www.mediacija.lv/?Mediatoru_sertifik%C4%81cija (2018. augusztus 19.) 
58 Rada Matjušina: Latvia, in: Richbell, 451-452. o. 
59 https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-lt-hu.do?member=1 (2018. augusztus 19.) 

https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-lv-hu.do?member=1
http://www.mediacija.lv/?Mediatoru_sertifik%C4%81cija
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Litvániában is létezik a bírósági közvetítés intézménye. A bírósági közvetítők listáját 
az Országos Bírósági Hivatal vezeti, azonban nem csak bírókat, bírósági titkárokat, 
hanem pszichológusokat, szociológusokat, ügyvédeket, gyermekvédelmi 
szakembereket is tartalmaz a lista, akik elvégezték a bírósági közvetítői képzést.60 

 

IV. Javaslatok a közvetítői szakmai képzés és továbbképzés fejlesztésére 

 

1. A képzési, továbbképzési rendszer egységesítése 

 

Láthattuk, hogy mind a közvetítővé válás feltételének szabályzása, mind a 
továbbképzési rendszer szabályozása szerteágazó. Indokolt a szabályozás 
egységesítése, minden eljárásban. Ezért javasolt, hogy a polgári jogi és közigazgatási 
jogi közvetítés háttérjogszabálya minden esetben a Kvtv. legyen. Ez a szabályozási 
modell bevált a bírósági közvetítés esetében is. Ugyanakkor a gyakorlati 
tapasztalatok azt mutatják, hogy  

– a 60 órás elméleti képzés nem elegendő a szakmai ismeretek és készségek elsa-
játítására; 

– a 60 órásként engedélyezett elméleti képzések a gyakorlatban nem 60 órásak, 
hanem kevesebb elméleti órát tartalmaznak (2*3 napos kurzusok); 

– a tananyag minőségének színvonala egyenetlen, adott esetben nem megfelelő 
színvonalú; 

– az oktatói tevékenység tág meghatározása egyenetlen képzési színvonalú ok-
tatást eredményez; 

– problémát okozhat a képzés elvégzésének időpontja: jelenleg nincs szabályo-
zás a képzés elvégzése és a névjegyzékbe történő bejelentés között eltelt időre 
vonatkozóan, azaz az IRM rendeletnek megfelelő képzést időkorlát nélkül el 
kell fogadni.  

Felmerültek olyan kezdeményezések, melyek a közvetítői tevékenység 
folytatását felsőoktatás keretében elvégzett, legalább 200 órás, legalább 120 kredites 
képzés elvégzéséhez kötné, mely indirekt módon mely magában foglalja az oktatók 
minőségbiztosítását is (a MAB/Oktatási Hivatal minőségbiztosítása révén). Ezzel a 
képzettséggel jelenleg a regisztrált közvetítők alig rendelkeznek. Ugyanakkor a 
közvetítő szakmai képzés színvonalának emelése kívánatos. Mivel a közvetítői 
képzés szemléletformáló, melyet a mindennapi, saját életünkben is azonnal tudunk 
hasznosítani és viszonylag kevés anyagi befektetéssel elvégezhető a képzés, érdemes 
olyan koncepciót is megvizsgálni, mely a jelenlegi alapképzési forma megtartása 
mellett emelné a közvetítői képzés színvonalát. Ez megvalósítható úgy is, hogy a 
jelenlegi alapképzési rendszert egy szigorúbb továbbképzési kötelezettséggel 
párosítjuk: a közvetítő jogszabályi továbbképzési kötelezettsége keretében, az ötéves 
képzési periódusban a felsőoktatási intézmények 4 féléves, 4 modulos képzéséből 
legalább két modult részképzés keretében elvégezzen, és 10 éven belül a teljes 
szakirányú továbbképzési szakot elvégezze. Ezzel egy „megerősített” elméleti 
háttérrel rendelkező közvetítői szakma alakulhatna ki. Ez arra a gyakorlatban 

                                                 
60 Natalija Kaminskiene: Lithuania. In: Richbell, 454. o. 
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felmerült problémát is megoldaná, hogy jelenleg a négy féléves szakirányú 
továbbképzési szak elvégzéséért ugyanúgy 10 kreditpontot lehet regisztrálni, mint 
egy 30 órás elméleti képzési modulért.  

Az alapképzés színvonalának emelése érdekében érdemes megvizsgálni a 
következő lehetőségeket is: 

– a közvetítői szakmai alapképzés elfogadhatóságának időbeli korlátozása (pl. 
megelőző három éven belül); 

– egységes minimum sztenderd, ajánlott tananyag kidolgozása; 
– a képesítés megszerzésének elméleti és/vagy gyakorlati vizsgához kötése; 
– sztenderd etikai kódex elfogadásának és aláírásának a közvetítői névjegyzékbe 

vevés feltételéül szabása; 
– a kötelező óraszám módosítása, kismértékű emelése; 
– mely mellett érdemes megvizsgálni, hogy kiemelten védendő értékek indokol-

ják-e speciális képzési többletkövetelmény előírását. Például a gyermeki jogok 
védelme indokolhatja szakirányú (pl. pedagógus, szociális munkás, pszicho-
lógus) szakvizsga meglétét bizonyos területeken és/vagy speciális szakmai 
képzés kidolgozása és elvégzése indokolt ezen a területen. Nem csak a közve-
títői szakmai, módszertani tudás, készségek és képességek bővítése indokolt, a 
gyermekek védelme szélesebb körű tananyagot „kíván”– például „a gyerme-
kekkel közvetlen kapcsolatban álló szakembereket a gyermekek korának és 
fejlettségi szintjének megfelelő kommunikációra, valamint a különösen sérü-
lékeny gyermekekkel való kommunikációra is ki kell képezni”- írja az Európa 
Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszol-
gáltatásról. Indokoltnak tartom külön etikai szabályozás, módszertani útmuta-
tó kidolgozását ezen a területen, az összeférhetetlenség szabályozásával61 
együtt. 

 

2. Gyakornoki rendszer kiépítésének megfontolása 

 

A közvetítői tevékenység végzése gyakorlatorientált, gyakorlatigényes. A viszonylag 
alacsony „bemeneti követelmény”, a 60 órás képzési rendszer fenntartása mellett 
indokolt megvizsgálni egyfajta gyakornoki rendszer bevezetését, és egy bizonyos 
esetszám eléréséig a „gyakornok” cím feltüntetését. Az esetleges gyakornoki 
rendszer bevezetésének mindenképpen együtt kell járnia egyfajta ösztönző 
rendszerrel azok irányában, akik tényleges közvetítői tevékenységet végeznek, hogy 
érdekeltek legyenek gyakornokok fogadásában, esetleges co-mediációban, 
szupervízióban, akár intézményi szinten is. Különösen indokolt lehet a szupervízió 
bevezetése a gyermekeket érintő (gyermekvédelmi, határon átnyúló) eljárásokban. 

 

3. Szakterület kérdése 

 

A közvetítői szakma minőségének javítása érdekében javasolt a szakterületek 
bejegyzésének szigorítása: egyrészt a szakterület megnevezésének egységesítése 
(szűkítése), valamint a szakterület bejegyzésének lehetőségét szakirányú 

                                                 
61 A gyámhatósági eljárásokban megvalósuló közvetítői eljárásokban. 
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tanulmányokhoz kötni: azaz csak akkor lehessen a szakterületet bejegyezni, ha a 
közvetítőnek felsőfokú végzettsége és/vagy legalább 3-5 éves tapasztalata van az 
adott szakterületen. 

Javaslom, hogy kiemelten védendő értékek, érintettek esetén az eljárás csak 
képzési többletkövetelmény esetén lehessen végezhető. Nevezetesen a gyermekek 
védelme speciális ismereteket igényel, ezért indokolt lehet szakirányú (pedagógus, 
pszichológus, szociális területen szerzett) végzettség és/vagy szakvizsga meglétéhez 
kötni a tevékenység végzését. 

 

4. Átláthatóság, transzparencia 

 

A közvetítői eljárás megnevezésétől kezdve a jogi szabályozáson és a képzésen át a 
nyilvánosan elérhető adatokig számos ponton bizonytalanságba, túlságosan 
szerteágazó és ezért nehezen követhető szabályozásba ütközünk. A letisztult 
szabályozás és egyértelmű, egységes követelmények biztosítása csökkenti a 
bizonytalanságot és növeli az eljárásba vetett bizalmat. Ezért a szabályozás 
egységesítését javaslom: a közvetítői eljárás koncepciójában, az eljárás menetében 
nem indokolt különbséget tenni szakterületek között, ezért javaslom, hogy a jelenleg 
speciális szabályokkal (nem) működő területeken (egészségügy, hatósági közvetítés) 
is a Kvtv. legyen a háttérjogszabály.  Természetesen a speciális területek miatt 
indokolt a speciális szabályozás: ennek azonban elegendő lehet az estleges speciális 
képzési többletkövetelményekben megjelennie. Nevezetesen a minden közvetítőre 
kötelező alap- és továbbképzési követelmény mellett például a gyermekek védelme 
érdekében a speciális szakvizsga (pl. pedagógus, szociális, pszichológus) és/vagy 
speciális képzés megkövetelése gyermekvédelem területén. 
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MEDIÁCIÓ ÉS/VAGY COACHING – ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS. TÖRTÉNETI ÉS 

TERMINOLÓGIAI ASPEKTUSOK 

KÓRÓDI MÁRIA 

 

 

1.Bevezető gondolatok 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

2. Mediáció, mint konfliktuskezelési technika 

 

                                                 
 Jogász, coach, mediátor 
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2.1. A mediáció története 

 

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

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

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

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

 

2.2. A mediáció terminológiai aspektusai 

 

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

 

2.2.1. A mediáció fogalma 

 

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

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

MICROCAD Nemzetközi Tudományos Multidiszciplináris Konferencián 2015. április 10. napján 

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

közvetítői tevékenységről  

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

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

 

2.2.2. A mediátor 

 

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

 

2.2.3. A mediáció célja 

 

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

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

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

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

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

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

 

2.2.4. Konfliktusok mediálhatósága 

 

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

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

 

2.3. Mediációs típusok, irányzatok 

 

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

 

2.3.1. A mediáció típusai 

 

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

- a facilitatív mediáció 

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

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

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

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

- az evaluatív mediáció 

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

- narratív mediáció 

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

- transzformatív mediáció 

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

 

2.3.2. Családügyi és kapcsolatügyeleti mediáció 

 

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

- családügyi mediáció  

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

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

- kapcsolatügyeleti mediáció 

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

 

3. A coaching, mint változást, fejlődést segítő módszer 

 

3.1. A coaching története 

 

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

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

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

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

 

3.2. A coaching terminológiai aspektusai 

 

3.2.1. A coaching fogalma 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

3.2.2. A coach 

 

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

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

 

3.2.3. A coaching célja 

 

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

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

 

 

 

 

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

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

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

kivonat-lemma-coaching (letöltve: 2018.03.16.) 

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

 

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

 

3.3.1. Coaching megközelítési módok a résztvevők alapján 

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

 

3.3.2. Coaching megközelítési módok a téma alapján 

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

vagy munkatársi coaching)  

 

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

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

- akcióközpontú coaching 

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

- értékalapú coaching 

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

- gestalt-szemléletű coaching 

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

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

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

- megoldásközpontú coaching 

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

- az NLP-alapú coaching 

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

- rendszerszemléletű coaching 

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

- a TA-alapú coaching 

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

 

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

 

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

- készségfejlesztő és teljesítmény-alapú coaching 

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

- fejlesztési-alapú coaching 

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

- transzformációs - vagy egzisztenciális - coaching 

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

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

 

4. Zárógondolatok 

 

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

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

 

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



  

59 | AKV Európai Szemle  2018/1. 
 

ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK ÜTKÖZÉSE A GAZDASÁGI SZFÉRÁBAN: A BENNFENTES IN-

FORMÁTOROK MUNKAJOGI VÉDELMÉNEK ALAPGONDOLATA AZ USA-BAN ÉS EU-

RÓPA EGYES ORSZÁGAIBAN 

DR. MÉLYPATAKI GÁBOR 
 
 
1. Bevezetés 

 

Azt, hogy az egyes élethelyzeteinkben milyen megoldásokra törekszünk jelentős 
mértékben függ az általunk vallott értékektől, pillanatnyi érdekektől vagy 
motivációktól. Az élethelyzetek jelentős része az érdekek összeütközéséről szól. Az 
adott élethelyzetben résztvevők száma határozza meg, hogy egyéni – csoport- vagy 
éppen társadalmi érdekekről van -e szó. Az érdekek ütközéséből és a helyzet tartós 
fennállásából adódik maga a konfliktus. Önmagában az eltérő érdekek nem okoznak 
konfliktusos helyzeteket, ha a felek kompromisszum készek és törekszenek a lehető 
legjobb win-win szituáció elérésére. Konfliktusról onnantól beszélünk, ha a két oldalon 
álló felek tartósan nem tudnak túllendülni az ellentéteken. A fentebb vázolt esetek 
azonban mindig egyenértékű felek kapcsolatrendszeréről szól. Vannak azonban olyan 
helyzetek, ahol az adott viszonyrendszer már a keletkezésétől annak befejezéséig 
folyamatosan konfliktusos helyzet. Ilyen viszonyrendszerek közé tartozik a 
munkaviszony is, melyben a felek közötti alapállás az alá-fölé rendeltség. A 
munkavállaló kiszolgáltatott helyzetben van. Ennek ellensúlyozására törekszenek a 
munkajogi szabályok általánosságban. A jogi és társadalmi szabályok hivatottak pedig a 
konfliktusok feloldására normál vagy alternatív módokon. Az alábbiakban egy olyan a 
munkáltató és a munkavállaló közötti konfliktusos helyzetet szeretnék megvizsgálni, 
mely a maga formájában még atipikusnak minősül, de egyre inkább előtérbe kerül majd. 
Ez a helyzet a bennfentes munkavállalók (bennfentes informátorok vagy whistleblower) 
védelmének a kérdésköre. 

A bennfentes informátorok védelme mind Európában, mind Magyarországon új 
szabályozási igényként merült fel a közelmúltban. Ez a jogintézmény hagyományosan 
az Egyesült Államokból származik. Ezzel a védelemmel elsősorban a korrupciós ügyek 
visszaszorítását célozták, illetve célozzák mind a mai napig. Mivel a visszaélés ezen 
formája igen komplex, egy szintén komplex védelmi eszköz szükséges a vele szembeni 
fellépésre. A védelemnek ezért több aspektusát különböztethetjük meg.1  

                                                 
 egyetemi adjunktus (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete) 

A tanulmány Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs hivatal által támogatott „K 120158, K_16 kutatási 

témapályázat - A kiszolgáltatottabb fél helyzete a munkavégzési jogviszonyokban az európai és a magyar 

szabályozás tükrében” keretében készült. 
1 Lásd bővebben: Lederer Sándor- Hüttl Tivadar: Final Study in: http://www.whistleblowing-cee.org/summing-study/ 

(2010.11.02.) (Jelen dokumentum nincs ellátva oldalszámokkal, így a további hivatkozásokban az oldalszámokat 

http://www.whistleblowing-cee.org/summing-study/
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A whistleblowing fogalma éppen az előbb leírtakra tekintettel elég nehezen határozható 
meg, mivel sok jogághoz, illetve jogterülethez kapcsolódik egyszerre.2A rengeteg jogi 
vetületből, meglátásom szerint, az egyik legfontosabb terület a munkajogi védelem. A 
bennfentes informátorok ugyanis jellemzően munkavállalók, ugyanis ők azok, akik 
olyan információk birtokába juthatnak, amelyek az őket foglalkoztató szerv, vagy 
munkáltató korrupciós ügyeiről, törvénytelen, vagy tisztességtelen tevékenységével 
kapcsolatosak. A bennfentes munkavállaló vállalja fel azt, hogy a köz érdekében 
bejelentse a munkáltatója tevékenységét az illetékes hatóságnál. A munkavállaló 
tudatosan felvállalt szerepe magában hordoz a normál munkaviszonyhoz képest egy 
plusz konfliktus forrást. Ezért is fontos, hogy azok a munkavállalók, akik felvállalják ezt 
a konfliktust azok egy speciális védelmi háló ölelje körbe. A munkáltató multinacionális 
vállalat, melynek az egyéni érdeke áll szemben a közérdekkel, melyre a bennfentes 
informátor hívja fel a figyelmet. A bennfentes munkavállaló a köz érdekének 
védelmében szegi meg a saját munkajogi jogviszonyból származó kötelezettségét, 
különösen a titoktartási kötelezettséget és veszélyezteti a munkáltató jogos gazdasági 
érdekét. A whistleblowing morális, etikai értelemben tehát előmozdítja a 
közérdekvédelem, átláthatóság és az elszámoltathatóság általános demokratikus 
értékeinek érvényesülését, gazdasági értelemben pedig a hatékonyságot javíthatja, 
hiszen kevesebb veszteség éri az államot és a vállalatokat, ha a korrupció révén elfolyó 
pénzekre például fény derül whistleblowing révén.3  A jogalkotó azonban megpróbálja 
úgy kialakítani a rendszert, hogy az érintett munkavállaló védve legyen. Ennek a 
védelemnek a biztosítása külső whistleblowing esetében az érintett hatóság feladata, 
belső whistleblowing esetében pedig skizofrén módon a bepanaszolt vállalkozásé. A 
védelem biztosítása azonban nem egyenlő ennek a konfliktusnak a feloldásával. A 
konfliktus alternatív feloldására a belső whistleblowing esetében van esély, a külső 
esetében első sorban hatósági vizsgálatok és intézkedések történnek.4 

A tanulmány keretében a védelem munkajogi szegmensét próbálom meg teljes 
egészében kibontani. A munkajogi védelem azonban sokkal szélesebb, mint a 
whistleblowing protection. A munkavállalók védelmének ez csak egy aktív eszköze, 
éppen ezért szükséges kifejteni azokat a jogintézményeket is, amelyeket az informátor 
korábban alkalmazhatott, és akár ma is segítségül hívhat a whistleblowing protection 
mellett. Ahhoz azonban, hogy teljes képet kaphassunk a védelem egészéről szükséges a 
fogalmi meghatározás nemzetközi kontextusba való helyezése is. 

 

 

                                                                                                                                                              
nem tudom megjelölni) 
2 Kereskedelmi jogi, büntetőjogi és munkajogi elemek keverednek. 
3 Kun Attila: A whistleblowerek védelme – különös tekintettel a munkajogi aspektusokra, Pécsi Munkajogi 

Közlemények 2011/2., 113. o. 
4 Jól példázza ezt az Enron botrányról megjelent számtalan elemző cikk. Például: Troy Segal: Enron Scandal: The 

Fall of a Wall Street Darling, in: https://www.investopedia.com/updates/enron-scandal-summary/ (Letöltés: 2018. 08. 

10.); Ambrus István - Farkas Ádám: Whistleblowing és büntetőjog: szempontok a vállalati visszaélések 

megítéléséhez, Magyar Jog 2017/7-8., 442-453. o. 

https://www.investopedia.com/updates/enron-scandal-summary/
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2. A whistleblowing fogalma 

 

A bennfentes információadásnak és az ehhez kapcsolódó védelemnek nem létezik 
egységes, mindenki által elfogadott meghatározása. Éppen ezért azt a fogalmi 
megoldást ismertetem, mely a téma munkajogi megvizsgálásának leginkább megfelel. 

A fogalom meghatározás, azonban még úgy sem egyszerű, ha az egyik vetületet 
kiragadjuk az összefüggésből. Mivel azonban a munkajogi védelmet szeretném jelen 
dolgozat keretei között megvizsgálni, ezért a fogalmat, meglátásom szerint, a védelem 
alanyának szempontjából szükséges meghatározni. A fogalom központi eleme a 
bennfentes informátor, a whistleblower, aki bármely magán vagy közintézmény 
tisztségviselője vagy alkalmazottja lehet. Az informátor tehát attól „bennfentes”, hogy 
helyzeténél (azaz az érintett szervezetben betöltött pozíciójánál vagy munkakörénél) 
fogva birtokol olyan információkat, amelyekhez más (a szervezeten kívüli személy) nem 
férhet hozzá.5 

Ha egyszerűbben akarjuk megfogalmazni, akkor a bennfentes informátor az a 
személy, aki a munkakörnyezetében felmerülő súlyos visszásságokat elsődlegesen 
önzetlen motiváció alapján fedi fel.6 A fenti meghatározásból is látszik, hogy az 
informátoroknál a munkavállalói jelleget szélesebben kell értelmezni, hiszen a védelem 
alá tartoznak a közszolgálók is. Sőt éppen a közszolgálati jogviszonyban alakult ki, és 
azt követően került kiterjesztésre a gazdasági munkajog területére. Az egyes államok 
közötti különbségek alapja is a szélesen értelmezett személyi kör lesz. A különbségek 
azonban elsősorban nem a normák eltérő tartalmából fakadnak majd, hanem a 
szabályoknak a jogrendszerbe illesztéséből. Ezt a fejlődést és megvalósítást kísérhetjük 
nyomon a következő fejezetekben. 

 

3. Whistleblowing szabályozása az Egyesült Államokban 

 

A bennfentes informátorok védelmének az angolszász országokban van igazán nagy 
hagyománya és kifejlett gyakorlata. Az egyes országok szabályai ugyan eltérnek 
egymástól, de az összes jogi megoldás számára az USA-beli modell szolgált alapul. Az 
Államokban a mai napig kétszintű szabályozásról beszélhetünk. Az egyik szint az 
(tag)állami szint, a másik pedig a szövetségi szint. A vizsgálódásunk szempontjából a 
szövetségi szint bír jelentőséggel, ezért a következőekben ennek a fejlődését követhetjük 
nyomon. A szabályozás azonban szövetségi szinten is kettéágazik. A szabályok nagy 
része elsősorban a köztisztviselőkre vonatkozik, amelyeket a későbbiekben terjesztenek 
ki a munkavállalókra. 

                                                 
5 Szente Zoltán: A bennfentes informátorok (whistleblower-ek) alkalmazásának lehetőségei a korrupcióellenes 

küzdelemben in: http://www.kozigkut.hu/doc/szente_09okt.pdf  (2010-11-20) 5. o. 
6 Whistleblower- Hinweisgeber mit Zivilcourage in. 

http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/2009/whistleblower.pdf (2010.10.30.) 1.o. 

http://www.kozigkut.hu/doc/szente_09okt.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/2009/whistleblower.pdf
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Az Egyesült Államokban a szólásszabadságról szóló első alkotmány 
kiegészítésből vezetik le a whistleblower protection-t.7 A Kiegészítésen keresztül 
garantálja az amerikai Alkotmány a szabad véleménynyilvánítást. Egy bennfentes 
informátor akkor hivatkozhat az Alkotmány kiegészítésre, amennyiben az általa 
kinyilvánított vélemény a közérdekkel kapcsolatos esetre vonatkozik.8  Ez a védelem 
azonban még csak a közszektor alkalmazottaira terjedt ki, és az ún. külső 
whistleblowing-ot9 preferálta. 

Az Alkotmányon túl azonban még három, jelentős szövetségi törvény foglalkozik 
a kérdéskörrel. A legkorábbi a Federal False Claim Acts, mely védi és jutalmazza 
azoknak az elsősorban piaci gazdasági társaságoknak az alkalmazottait, akik a 
kormányzati szerződések (állami megbízások) kapcsán előforduló szabálytalanságokat 
tárnak fel. Amennyiben a bennfentes informátor bejelentése alapján indult vizsgálat 
eredményeként a vétkes szervezetet megbírságolják, a bejelentő igényt tarthat a bírság 
egy részére.10  A törvény 1988-as módosítása egészen odáig is elmegy, hogy maga az 
informátor is perelheti a szabálytalanul eljáró szervezetet. 

A következő szabályozási szintet 1989-ben szavazta meg az amerikai 
törvényhozás a Whistleblower Protection Act formájában. A törvény explicit módon 
megfogalmazott tilalom formájában tiltotta meg a szövetségi-közigazgatásnak, mint 
munkáltatónak az olyan együttműködők diszkriminálását, akik valamilyen visszaélést 
fednek fel. Ha részleteiben nézzük, akkor védelemben részesülnek az illegális 
gyakorlatról, a közjavak pazarlásáról, a nagymértékű rosszgazdálkodásról, a hivatallal 
való visszaélésről, illetve a közegészségre és közbiztonságra vonatkozó szignifikáns és 
speciális veszély fennforgásáról szóló jelentések.11 A szabályozás szerint a szövetségi 
közalkalmazottak bejelentést tehetnek saját szervük ellenőrzési egységének más, az 
adott szerv belső szabályzatában ilyen feladattal megbízott személynek – ennek 
érdekében a törvény alapján a szövetségi közigazgatási szerveknél megfelelő belső 
(szervezeti szintű) panasz-, illetve bejelentési eljárást vezettek be. Ezt nevezhetjük belső 
whistleblowingnak. 

Bizonyos esetekben azonban külső szervhez is fordulhatnak a bejelentők, végső 
soron bármely kongresszusi képviselőhöz vagy bizottsághoz is, kivéve, ha ezt a törvény 
tiltja. A törvény végrehajtása érdekében egy független szövetségi vizsgálati szervet 
alapítottak, mely az Office of Special Counsel (OSC) nevet viseli. A bennfentes 
szövetségi informátorok ehhez a szervhez fordulhatnak védelemért.12 A szervezet 
feladata, hogy kivizsgálja azoknak a szövetségi közalkalmazottaknak a panaszait, akik 
szerint közérdekű bejelentés miatt megtorlás érte őket a munkáltatójuknál. Közvetlenül 

                                                 
7 Szente: i.m. 9. o.  
8 Prof. Dr. Cocca - Prof. Dr. Hirszovicz - Prof. Dr. Schenker-Wicki - Prof. Dr. Volkart: Whistlelowing und 

Korruptionsbekämpfung in: https://www.uzh.ch/.../0397_nr._11_whistleblowing_und_ korruptionsbekaempfung.pdf  

(2010.10.16.) 6. o. 
9 Az információk nyílvánosságra hozása, külső kommunikációs csatornák útján. 
10 Szente: i. m. 10. o.  
11 Cocca et. al.: i.m. 7.o.  
12 Szente: i. m. 10. o  

https://www.uzh.ch/.../0397_nr._11_whistleblowing_und_%20korruptionsbekaempfung.pdf
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is lehet ehhez a szervhez olyan bennfentes információkkal fordulni, amelyek jogsértésre, 
a közpénzek felhasználásában jelentős kárt okozó tevékenységre, hatalommal való 
visszaélésre, vagy súlyos egészségügyi, közbiztonsági veszélyre vonatkoznak.13 A belső 
és külső bejelentési rendszerek jellemzőit ötvöző eljárási megoldást alkalmaznak azáltal, 
hogy az OSC megkeresésére először maga az érintett szerv köteles vizsgálat 
lefolytatására. Ha a hivatal megalapozottnak találja a bennfentes informátor panaszát, 
eljár az illető szervnél, sőt fegyelmi hatáskörrel is rendelkezik érintett személlyel 
szemben. 

A bennfentes informátorok védelmével foglalkozó szervezeti rendszer kétszintű, 
amennyiben az OSC által elutasított informátor az ún. Merit Systems Protection Board-
hoz fordulhat jogainak védelmében. 

A védelem legújabb szintjét a 2002-ben hatályba lépett Sarbanera-Oaxley Act 
jelenti. A törvény szakítva az eddigi hagyományokkal bővítette a védelemben 
részesülők személyi körét. „A jogszabály 806. szakasza alapján: részvénytársaság azon 
alkalmazottai, akik a bírósági eljárás során csalásra vonatkozó információt szolgáltatnak a 
kibocsátóról, nem bocsáthatók el, nem fenyegethetők meg és egyéb eszközzel sem 
diszkriminálhatók a munkáltató által. Amennyiben ez mégis megtörténik – és hitelt érdemlően 
bebizonyítható, úgy a munkáltató köteles őket visszavenni, méghozzá a korábbinak megfelelő 
pozícióba, azonos díjazás mellett”14 

 

4. Whistleblowing szabályozása egyes Európai országokban 

 

A jogintézmény common law hatásra szinte egész Európában új elemként jelentkezett. 
A Nyugat-Európai országok zömében is csak a ’90-es évek közepén merült fel 
szabályozási kérdésként a jogintézmény, illetve ezek nagy részében is csak a 
közelmúltban kapott törvényi keretet.15 A megoldás, azonban sokszor túl európaira 
sikeredett. Mondhatjuk ezt azért, mivel a kontinensen más értékrendek szerint ítélünk 
meg bizonyos kérdéseket, mint a common law országok. Az egyes megoldások 
ismertetése előtt meg kell azonban jegyeznem, hogy az Európai Unió elkötelezett egy 
egységes védelem kidolgozása mellett. A jelenlegi helyzetben az EU 10 országában 
létezik a bennfentes informátorok teljes védelme, a többi országban csak részlegesen 
megoldott.16 

 

                                                 
13 uo. 
14 Kecskés András: A felelős társaságirányítás fejlődési tendenciái  –Szabályozási koncepciók Európában és az 

Egyesült Államokban– in: http://doktori-

iskola.law.pte.hu/files/tiny_mce/File/Archiv2/kecskes/kecskes_tezis_nyilv.pdf  (2010.10.14.) 36.o. 
15 Aune - Fredriksen: Norwegen, in: Henssler-Braun (Hrsg.): Arbeitsrecht in Europa, Verlag Otto Schmidt KS, Köln 

2007, 953. o. 
16 A visszaélést bejelentő személyek védelme: a Bizottság új, uniós szintű szabályokat határoz meg, Európai 

Bizottság – Sajtóközlemény Brüsszel, 2018. április 23. 

http://doktori-iskola.law.pte.hu/files/tiny_mce/File/Archiv2/kecskes/kecskes_tezis_nyilv.pdf
http://doktori-iskola.law.pte.hu/files/tiny_mce/File/Archiv2/kecskes/kecskes_tezis_nyilv.pdf
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Európában az amerikaihoz hasonló modell csak Nagy Britanniában alakult ki. A 
jogi megoldás alapja megegyezik az USA szabályozásával, azonban végrehajtásában 
eltér. A törvényi keretet az 1999-ben hatályba lépett Public Interest Discolsure Act 
határozza meg. Lényegében egy Modell-törvényről beszélünk, amelyet a későbbiekben 
Japán és a Dél-Afrikai Köztársaság is átvette.17  A brit szabályozás azonban sokkal 
élesebb különbséget tesz a belső és külső kommunikációs csatornák között. Elsőként, 
amennyiben ez lehetséges, mindig a belső whistleblowingot kell megkísérelni, a külsőt 
csak ezek hiányában lehet alkalmazni. A külső whistleblowing esetén azonban pontosan 
meghatározott azon hatóságok köre, amelyekhez egyes ügyekben fordulni lehet. A 
védelem formája és mértéke azonban minden hivatal esetében azonos.18 

Az unió területén azonban sok helyen elutasításra talált az eredeti amerikai 
szemlélet bevezetése. A központi konfliktus az információ kiadása és a munkavállaló 
részéről tanúsítandó adatvédelmi és titoktartási kötelezettség konfliktusa.19 Az európai 
jogszemlélet az adatok védelmét központi kérdésként kezeli, ezért az országok egy 
részében félmegoldások születtek. A legjobb példa erre a Németországban bevezetni 
tervezett „hot-line” rendszer, mely lényegében egy telefonos bejelentő vonal, mely 
nélkülözi az eredeti védelem minden elemét.20 Ha azonban egy kicsit jobban szemügyre 
vesszük a kérdést, a német jogi megoldások ennél sokszínűbbek. Az európai 
államokhoz hasonlóan a szabályozás szektoriális jelleget ölt. Ha munkajogi szempontból 
vizsgáljuk, külön hoztak szabályokat a köztisztviselőkre, külön az ügyészekre, és külön 
a munkavállalókra. A közszektorban az új köztisztviselői törvények hoztak változást. 
Az új Bundesbeamtenstatusgesetz 38§(2)-(3) tartalmaz egy rendelkezést, mely a magyar 
jogban jól ismert utasítás megtagadásával analóg. A jogszabályok bizonyos esetekben 
megengedik a titoktartási kötelezettség áttörését, amely egy fontos eleme annak, hogy a 
hivatalnokok legálisan informálják az illetékes hivatalt. A közszolgálati szabályozás 
indukálta a civiljogi megoldást, mely egyenlőre csak jelzésértékű. A rendelkezés 
lényegében egy gumiparagrafus, mely elég széleskörű értelmezési lehetőséget biztosít, 
ugyanis általános, nehezen megfogható fogalmakkal operál: „A munkáltatónak tilos a 
munkavállalót egyezséggel, vagy szankcióval hátrányosan megkülönböztetni, csak azért, mert a 
megengedett módon gyakorolja a jogait”21. 

A bennfentes informátorok védelme azonban Európa keleti régiójában is 
központi kérdésként merül fel. Azt látnunk kell, hogy a jogintézmény elsősorban a 
korrupció elleni harc eszköze, és csak ezzel összefüggésben jelentkeznek a munkajogi 
kérdések, mint az informátort megillető releváns védelem egy fontos eleme. Ezt azért is 
fontos kiemelni, mivel Közép- és Kelet Európa korrupciós szempontból elég fertőzött 
terület.22 Ezekben az országokban úgy látszik, hogy a korrupció elleni harc, illetve a 
nemzetközi nyomás hatására a törvényhozás áttörte az adatvédelem sérthetetlenségére 
                                                 
17 Cocca et. al.: i.m. 7. o. 
18 Szente: i.m. 13.o. 
19 uo. 
20 uo. 
21 § 612a. BGB 
22 Lederer Sándor - Hüttl Tivadar: i.m. 
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vonatkozó elvet. A szabályozási minta az amerikai modell volt, mely kevesebb 
transzformáción esett át ezekben az országokban, mint a nyugati országokban. A 
megvalósítás azonban még így is országonként eltérő. A jellemző a szektoriális 
megoldás. Magyarországon kívül egyetlen olyan ország sincs, mely egy jogszabályban 
rendezné a kérdést.  A többszintű szabályozás ellenére azonban ezekben az országokban 
is központi kérdés a munkavállalók védelme. A whistleblowing fogalom témánk 
szempontjából fontos eleme a bennfentes informátor, a whistleblower, aki bármely magán 
vagy közintézmény tisztségviselője, vagy alkalmazottja lehet. Tehát, olyan nőket és 
férfiakat védő rendelkezés, akik úgy értékelik saját fellépésüket, mint a közérdek 
védelmét a munkáltatójuk korrupciós, törvénytelen, csalárd vagy káros tevékenységével 
szemben.23 Jellemzően ezek a nők és férfiak, akik a fogalomban szerepelnek 
munkavállalók, a szervezet pedig az ő munkahelyük. A munkavállaló fogalmát azonban 
jelen esetben kiterjesztőleg kell érteni.24 Munkavállaló minden olyan személy, aki 
munkavégzést, vagy azzal egy tekintet alá eső tevékenységet végez, akár a 
közszektorban, akár a magán szektorban. Ez a kiterjesztett fogalom mind a magyar, 
mind a szomszédos országok törvényi megoldásaira érvényes. 

A legteljesebb fogalomrendszerrel Közép- és Kelet Európában, a magyar mellett, 
Szlovénia rendelkezik. Nyugati szomszédunk szabályozása tipikus példája a szektoriális 
munkajogba illeszkedő jogszabályalkotásnak. Külön szabályozást találunk a 
kormánytisztviselőkre, és külön a munkavállalókra. A szabályok között lényegében 
nincs eltérés. A megoldás sajátossága, hogy hasonló tartalmú szabályokat helyezett el 
különböző jogszabályokban. A szabályozás 2010 júniusában lépett hatályba. A 
rendelkezések meghozatalát nemzetközi jogi aktusok instruálták.25 Szlovéniában a 
whistleblowing alapja jelentősen eltér mind az amerikai, mind a magyar fogalmi 
rendszertől. Szlovéniában a szabályozás nem is annyira a bejelentésre fókuszál, hanem a 
bejelentés alapjára. A központi fogalom a zaklatás. A zaklatás minden formájával 
szembeni egyik fellépés eszköze a felmerülő bejelentési lehetőség. Ezen bejelentés 
következtében azonban nem érheti újabb zaklatás, illetve más nemű hátrány a 
munkavállalót.26 A bizonyítási kötelezettség a munkáltatót terheli annak tekintetében, 
hogy ő nem élt ezen eszközök egyikével sem. A szlovén szabályozás másik oldala a 
közszolgálati oldal. A közszolgálat terén több jogszabály, illetve kódex tölti be a 
szabályozó funkciót 

- Kormánytisztviselői törvény 
- Etikai kódex 
- Magatartási és Etikai kódex 
- Gyakorlati kódex 
- Munkaügyi bíróság gyakorlata 

                                                 
23 Lederer Sándor - Hüttl Tivadar: i.m. 
24 Az általam vizsgált országok bennfentes informátorokra vonatkozó szabályozásának személyi hatálya alapján 

vontam le ezt a következtetést. 
25 Az egyik legfontosabb dokumentum: Civil Law Convention on Corruption 
26 Szlovén szabályozásról: http://www.whistleblowing-cee.org/countries/slovenia/research/ (2010.11.05.) 

http://www.whistleblowing-cee.org/countries/slovenia/research/


2018/1.  AKV Európai Szemle | 66 

 

- Munkajogi kódex27 
 

A közszolgálati szektorban használt megoldás lényegében a magyar jogban is 
ismert utasítás megtagadásával analóg megoldás. A kormánytisztviselő jogszerűen 
megtagadhatja az utasítást, melynek körét a közszolgálati törvény határozza meg. 
Azonban az utasítás megtagadása nem jelenti azt, hogy nem kell végrehajtani a 
cselekményt. Annyit jelent csupán, hogy fel kell hívnia az elöljárója figyelmét a 
jogtalanságra. Ha azonban írásban megismétlik, akkor köteles végrehajtani.28 Ennél 
valamivel erősebb jogosítványokkal rendelkeznek a szerb köztisztviselők, akik ilyenkor 
az ún. belső csatornákat használhatják. Lényegében egy belső bejelentő rendszert 
építettek ki. A bejelentés garanciája lehet talán, hogy itt nem a közvetlen felettest kell 
értesíteni, hanem a hivatal vezetőjét.29 A szomszédos szláv országokban lényegében a 
szlovén és a szerb szabályozás valamelyikét találjuk apróbb eltérésekkel. 

Lengyelországban a szektorialitást kicsit másképp értelmezik, mint az előbbi 
országokban. A lengyel közszolgálati rendszer hasonlít a magyarhoz, mivel külön 
törvény emlékezik meg az önkormányzati és külön törvény a kormányzati 
tisztviselőkről. Az ő vonatkozásukban is különböző helyeken azonos tartalmú 
szabályozásokat találunk. Miközben azt is elmondhatjuk, hogy munkajogi szabályokat 
alig találunk a lengyel szabályozásban, amelyet foglalkoztatási megállapodásokkal 
próbálnak meg pótolni.30 

 

5. Következtetések 

 

A fentiekből is látszik, hogy az egyes országok megoldásai teljesen eltérőek. Ezért is 
üdvözölendő az EU egységes szabályozás irányába ható törekvése. A felsorolt példákból 
megállapítható, hogy azonos alaphelyzetre eltérő válaszok születtek. Mindegyik kiemelt 
aspektus fontos, de teljes védelmet nem ad. A korábbiakban említettem is, hogy a 
védelem biztosítása nem jelenti a munkáltató és a munkavállaló konfliktusának 
feloldását. A védelmi szabályok lényegében azért szükségesek, hogy a munkavállaló 
részt tudjon venni a konfliktusban és a lehető legkevesebb sérelem érje. Ahhoz, hogy a 
köz érdekében járjon el, ahhoz meg kell szegnie a munkajogi jogszabályon alapuló és 
szerződéses kötelezettségei egy részét. A whistleblowing protectiont gyakran a 
korrupció elleni harc egyik eszközeként tartják számon, ami így is van, de nem 
kizárólagosan. A whistleblowing protection szorosan kapcsolódik a vállalatok 
társadalmi felelősségvállalásához (CSR). A bennfentes informátorok védelmének és a 
CSR kapcsolatának a vizsgálata azonban egy további vizsgálati lehetőség, mely ennek a 

                                                 
27 http://www.whistleblowing-cee.org/countries/slovenia/research/  
28 http://www.whistleblowing-cee.org/countries/slovenia/research/  
29 Szerbiai szabályozásról: http://www.whistleblowing-cee.org/countries/serbia/research/ (2010.11.03.) 
30 Lengyel szabályzásról: http://www.whistleblowing-cee.org/countries/poland/research/ (2010.11.12.) 

http://www.whistleblowing-cee.org/countries/slovenia/research/
http://www.whistleblowing-cee.org/countries/slovenia/research/
http://www.whistleblowing-cee.org/countries/serbia/research/
http://www.whistleblowing-cee.org/countries/poland/research/
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folyóiratnak a keretei között nem tehető meg.  

A fenti téma felvázolásával az volt a célom, hogy bemutassam: sokszor nem csak 
a vitamegoldás, hanem maga a konfliktus is lehet alternatív. Az én értelmezésemben a 
konfliktus attól lesz alternatív, ha az nem a megszokott élethelyzetekből fakad. Jelen 
esetben a konfliktus forrása a munkavállaló és a munkáltató relációjának atipikussá 
válása a közérdek védelmének mentén. Első sorban a külföldi védelmi szabályokat 
mutattam be. Ennek indoka, hogy a későbbiekben a magyar rendszer felvázolása 
ezeknek az utalásoknak a fényében lehet teljes és megérthető majd. 
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A MEDIÁCIÓTÓL A KÖZVETÍTÉSRE KÖTELEZÉSIG. A KÖTELEZŐ KÖZVETÍTÉS BÍRÓ-

SÁGI GYAKORLATA 

DR. PERLAKI ADRIENN – BENKOVICSNÉ DR. VARGA ERIKA 

 

 

1. Bevezető gondolatok - a mediációtól a kötelező közvetítésig 

 

2001. január 19. napján Pécsett, Farkas József születésének 75. évfordulója alkalmából 
rendezett emlékülésen, a polgári perhez képest alternatívát jelentő jogintézményekről szólva 
a közvetítés „egy jogi divathullám lovasaként szemlélhető módszer”-ként került 
aposztrofálásra1. Még két évvel később is Németh János a polgári ügyekben folytatott 
mediáció kezdeti időszakának – 2003. március 17. és 2005. december 31. közötti időszak – 
elemzésében arra az összefoglaló véleményre jutott, hogy a „kezdet nem volt túl sikeres, a 
folytatást majd meglátjuk”2. Tény, hogy a cikk születése idején nagyon alacsony volt a polgári 
ügyekben folytatott közvetítői eljárások száma. Az Igazságügyi Minisztérium által a 
közvetítői tevékenységről szóló törvény alkalmazásának tapasztalatairól készített 
hatástanulmányból kiderül, hogy 2003-ban négyszázan, 2004-ben 721-en választották a 
közvetítői eljárást a pereskedés helyett.  

 

1.1. Hogyan tovább, hogyan jutunk el a döcögősen induló „jogi divathullám lovasától” 11 év 
alatt a bírósági közvetítésig? 

 

Az Országos Mediációs Egyesületnek a Legfelsőbb Bíróság és az OIT elnökénél 2003-ban tett 
kezdeményezése nyomán 2005-ben egy Mediációs Munkacsoport alakult annak 
vizsgálatára, hogy a polgári jogi közvetítés intézménye milyen módon tehető ismertebbé 
azon célból, hogy a bírósági eljáráshoz kapcsolódóan (vagy azt megelőzően) sikeresen 
alkalmazható legyen3. 

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a 192/2008. (IX. 9.) OIT határozatában felkérte a 

                                                 
 bíró (Kunszentmiklósi Járásbíróság) 
 bírósági titkár, bírósági közvetítő (Kecskeméti Törvényszék) 

A tanulmány a 2017. évi Mailáth György Tudományos Pályázatra készült. A tanulmány az alábbi oldalon került 

közlésre: 

http://www.mabie.hu/index.php/cikkek-tanulmanyok/150-dr-perlaki-adrienn-benkovicsne-dr-varga-erika-

mediaciotol-a-kozvetitesre-kotelezesig-es-a-kotelezo-kozvetites-birosagi-gyakorlata 
1 Harsági Viktória – Wopera Zsuzsanna (szerk.): Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században. Tanulmánykötet 

Gáspárdy László Professzor emlékére, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2007. 269. o. 
2 i.m. 279. o. 
3 A mediáció és a bírósági eljárások kapcsolata Magyarországon 2009/2010. évi kísérleti bírósági mediációs program 

kiértékelése tanulmány 2.1. A kísérleti Program előzményeinek bemutatása című fejezet 
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Hivatalt, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal, valamint a közvetítéssel 
foglalkozó szervezetekkel, egyesületekkel együttműködve tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a polgári jogi közvetítés és a bírósági eljárások kapcsolatának vizsgálatára 
felállított munkacsoport további működésének folytatása érdekében. A Munkacsoport 
munkájának szükségességét és indokoltságát támasztotta alá a Csongrád Megyei Bíróság és 
a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szövetsége által 2006 májusában kötött 
együttműködési megállapodást, melyben megteremtették a lehetőségét a családi mediációs 
és kapcsolatügyeleti szolgáltatásnak a polgári peres eljárásban történő igénybevételének. A 
Szegedi Városi Bíróságon és kapcsolatügyeleti mediáción is megjelent ügyek száma 2006-
ban 10, 2007-ben 20, 2008-ban 23 volt.  

A magyar és a nemzetközi tapasztalatok egyaránt azt mutatták, hogy a mediáció 
elterjedésének legnagyobb akadálya, hogy az ügyfelek tájékoztatásánál, valamint az 
ügyvédek, mediátorok bevonásánál bizonytalanok a bíróságok. Ebben az időben sem 
szervezetileg, sem ügymenetileg nem voltak felkészülve a bíróságok a mediációs eljárás 
beillesztésére a bírósági eljárásba4. 

A közvetítői eljárás bírósági eljárásokban való alkalmazhatóságának a feltételeit 
vizsgálta 2009. március 1. és 2010. március 1. között zajló Országos Mediációs Kísérleti 
Program keretében. Három tesztbíróságon 197 ügyeleti napot tartottak a programban 
közreműködő mediátorok. Az ügyeleteken 208 ügyfél fordult meg, s 99 ügyben fontolták 
meg a mediációs eljárás igénybevételét.  

A mediáció és a bírósági eljárások kapcsolata Magyarországon 2009/2010. évi 
kísérleti bírósági mediációs program kiértékelése című tanulmány részletesen kitér arra, 
hogy a családjogi ügyekben volt a legnagyobb érdeklődés a közvetítés iránt, az egyéb 
polgári ügyekhez képest. „E területen a sikeresség oka, hogy a családi mediáció 
rugalmasabb, operatívabb, mint a peres eljárás, gyorsabban reagál a per folyamán felmerülő 
problémákra. Egy kiélezett családi konfliktushelyzetben nem lehet hónapokat várni – tanúk 
meghallgatása, szakértői vizsgálat lefolytatása –, hogy rendeződjön a szülő és gyermek 
közötti kapcsolattartás, vagy a szülői csatározások eszközeként használt gyermek pszichés 
veszélyeztetettsége megszűnjön”.  

2009. január 1. napjától kezdődően kiegészül a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvény 148. §-ának (2) bekezdése azzal, hogy a bíróság – amennyiben annak sikerére 
esély mutatkozik, különösen, ha a felek bármelyike kéri – tájékoztatja a feleket a közvetítői 
eljárás lényegéről, igénybevételének lehetőségéről, és ezzel összefüggésben a szünetelés 
szabályairól [137. § (1) bek. a) pont]. Illetve, ha a felek a közvetítői eljárás során egyezséget 
kötnek, azt a 137. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül a bírósághoz 
jóváhagyás végett benyújthatják, ebben az esetben a bíróság az eljárást folytatja és a (3) 
bekezdés szerint jár el.  

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2012. évi beszámolójában rögzíti, hogy az 

                                                 
4 A mediáció és a bírósági eljárások kapcsolata Magyarországon 2009/2010. évi kísérleti bírósági mediációs program 

kiértékelése című tanulmány 2.1.1. Korábbi bírósági kezdeményezések 
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Országos Bírósági Hivatal kitűzött célja az, hogy a bíróságra érkező ügyfelek jogvitái a 
lehető legrövidebb időn belül és az ügyfelek számára megnyugtató módon záruljanak le. 
Ennek egyik eszköze a közvetítői tevékenység beemelése a bírósági szervezetrendszerbe. A 
bírósági közvetítés ezen túlmenően többek között elősegítheti az eljárások időszerűbb és 
költséghatékonyabb befejezését, csökkenti a bírák munkaterhét5. 

2012-ben módosult a közvetítői eljárásról szóló 2002. évi LV. törvény, A bírósági 
közvetítés IV. önálló fejezet került beemelésre 2012. július 24-ei hatállyal a törvénybe. A 
bírósági ügyvitelről szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet egészül ki a bírósági közvetítésre 
vonatkozó tartalommal, valamint megalkotásra kerül Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 
20/2012. (XI. 23.) OBH utasítás a bírósági közvetítéssel kapcsolatos szabályzatról.  

Ekkortól mondhatni, hogy új nemperes eljárás született, a bírósági közvetítés. Noha a 
bírósági közvetítői eljárás a mediáció módszertanán, eszköztárán, elvein alapul, mégis a 
„szolgáltatást” a feladat elvégzésére képzettséget szerzett, a közvetítői eljárás lefolytatására 
kijelölt bíró vagy titkár végzi, a bíróság épületén belül, a külön erre a célra kialakított 
közvetítői szobában.  

 

1.2. A bírósági közvetítés hálózatának kiépülése, a jogszabályi, a személyi, a tárgyi feltételek 
és a képzés területét tekintve 

 

A jogszabályi környezetből kiemelendő a 2003. március 17. napján hatályba lépett A 
közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény mellett a 2013. évi V. törvény, az új 
Polgári Törvénykönyv. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései 
meghatározzák a bírósági közvetítés eljárási szabályait, annak igénybevételének lehetőségeit 
(Pp. 148. § (2) bekezdés), a perköltség viselésére vonatkozó rendelkezéseket (Pp. 80. § (3)-(4) 
bekezdés). Megemlítendő továbbá a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VII. 1.) 
IM rendelet 75/A- 75/B. §-ai, melyek a bírósági közvetítés ügyviteli rendelkezéseit rögzítik. 
Az illetékekről szóló, 1990. évi XCIII. törvény 56. § (4) bekezdése rendelkezik a bírósági 
közvetítés illetékmentességéről, az Itv. 58. §-a pedig az eljárási költségkedvezmények 
szabályozásával kapcsolódik a jogintézményhez.  

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági 
közvetítést és a kijelölés feltételeit szabályozza. Az OBH-ban működő Bírósági Közvetítés 
Munkacsoport ajánlásai a bírósági közvetítés szakmai egységességének elősegítését 
hivatottak szolgálni.  

A közvetítés, törvényi megfogalmazása szerint, egy 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 bevonása mellett, a felek közötti vita 

                                                 
5 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2012. évi beszámolója, Országos Bírósági Hivatal 2013, 59. o. 
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rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása6.  

A bírósági közvetítésnek nincs egzakt törvényi megfogalmazása, a bírósági ügyvitel 
szabályai is csupán a bírósági közvetítői ügy fogalmát adják meg; a bírósági közvetítés iránti 
kérelemben megjelölt peres vagy nemperes eljárás (a továbbiakban: alapügy) alatt a bírósági 
közvetítő által lefolytatott – lajstromozás szempontjából polgári nemperes ügycsoportba 
tartozó – bírósági közvetítői eljárás7. 

A bírósági közvetítői eljárás – más néven mediáció – hazánkban olyan bírósági 
nemperes eljárás, amelyben bíróságon folyamatban lévő peres vagy nemperes eljáráshoz 
kapcsolódóan (alapügy) a vitában érintett felek alternatív konfliktuskezelő, vitarendező 
eljárásban kísérlik meg a köztük lévő konfliktus feloldását. A közvetítés a hagyományos 
vitarendezési eljárásoktól lényegesen eltérő megoldás, melynek célja, hogy a felek – 
kölcsönös akaratuk alapján – a vita rendezésére írásos megállapodást hozzanak létre. A 
közvetítői eljárást egy, a vitában nem érintett, semleges harmadik személy, az erre a 
feladatra kijelölt, a közvetítés végzésére szakmai képzettséget szerzett és e tevékenység 
körében nem utasítható, titoktartásra kötelezett bírósági titkár vagy bíró folytatja le a felek 
között8. 

Bírósági közvetítői tevékenységet, 2014. március 15. napjától, közvetítőként kijelölt 
bíró, rendelkezési állományba helyezett bíró és bírósági titkár láthat el. A bírósági közvetítő 
kijelölésére a törvényszék elnöke, az OBH elnökének címezve tesz javaslatot. A kijelölés az 
OBH elnöke által történik. Jelenleg 158 kijelölt bírósági közvetítő működik Magyarországon 
(84 titkár, 74 bíró), mely szám – a bírói pályázatokra is tekintettel – folyamatosan változik. 
Az akkreditált képzésen részt vettek száma magasabb, 350 fő, azonban nem mindenki 
kezdeményezi kijelölését.  

Valamennyi, nagyobb (7-nél több bírói szolgálati hellyel rendelkező) bíróságon 
kialakításra és berendezésre kerültek a szakmai szempontoknak teljes mértékben megfelelő 
közvetítői szobák, valamint beszerzésre kerültek a szükséges egyéb tárgyi eszközök, így 
személyi számítógép vagy táblagép, hivatali mobiltelefon, körasztal, íróasztal, zárható 
szekrény, iratmegsemmisítő, flipchart.  

A bírók, bírósági titkárok szakirányú, akkreditált képzése folyamatosan zajlik a 
Magyar Igazságügyi Akadémián (ami évente 50-60 személy képzését jelenti), mindezek 
mellett gyakorlati tréningek is megvalósulnak, kezdő és haladó szinten is. Figyelemmel arra, 
hogy speciális képzéseken való részvételre a közvetítők irányából komoly igény mutatkozik, 
családjogi, gazdasági, munkajogi szakirányú képzéseket is szervez az Akadémia.  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a bírósági közvetítői tevékenység 
gyakorlásához szükséges háttér kiépült, és a modern kor igényeihez is igazodó, szolgáltató 
jogintézmény gyakorlásának feltételei rendelkezésre állnak. Ennek ismeretében tekinthetünk 
immár a statisztikai adatokra is. A jogintézmény bevezetését követő első teljes évben, 2013-

                                                 
6 A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 2. § 
7 A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VII. 1.) IM rendelet 75/A. § (2) bekezdés a) pont 
8 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2015. évi beszámolója, Országos Bírósági Hivatal 2016. 74-75. o. 
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ban 218 bírósági közvetítői eljárás lefolytatására irányuló kérelem érkezett, 2016-ban ez a 
szám már közel 1800. Megállapítható, hogy a bírósági közvetítői ügyek száma évről évre 
jelentős mértékben növekszik, a beérkezett kérelmek törvényszékenként való megoszlása 
azonban szignifikáns eltéréseket mutat. Míg egyes törvényszékeken az ügyérkezések száma 
évente a 300-at is meghaladja, addig vannak olyan törvényszékek, ahol a 30-at sem éri el9.  

A beérkezett ügyek számának alakulása szempontjából meghatározó jelentősége van 
a bíróságok által nyújtott külső és belső tájékoztatásnak, hiszen a bírósági közvetítés 
intézményének ismerete – vonatkozik ez az ügyfelekre és a bírákra is – alapvető fontosságú 
ahhoz, hogy a felek az eljárás igénybevétele, a bírák az eljárás felajánlása mellett döntsenek. 
Figyelemmel arra, hogy számos törvényszéken a tájékoztatási rendszer kiépítése jelenleg 
még folyamatban van, a jövőben a statisztikai mutatók szélsőséges eltéréseinek csökkenése 
és a pozitív statisztikák további növekedése várható.  

 

1.3. Miben nyújt mást a bírósági közvetítés, miért fontos, hogy amennyiben a felek igénylik, 
a bíróság intézményrendszerén belül is igénybe lehessen venni a közvetítést, azaz, hogyan 
egészíti ki a közvetítés a klasszikus polgári bíráskodást?  

 

A konfliktushelyzet és a konfliktus közötti teoretikus elhatárolás alapja az érdeksérelem 
vagy érdekellentét, illetve a nyílt érdek-összeütközés közötti különbség. Mindaddig, amíg 
az érdeksérelem nem vezet nyílt, azaz a vitában közvetlenül részt nem vevők által is 
észlelhető összeütközéshez, addig csak konfliktushelyzetről beszélhetünk. A 
konfliktushelyzetek száma jóval felülmúlja a konfliktusokét, mivel – szerencsére – nem 
minden konfliktushelyzetből lesz valódi konfliktus, hiszen az elhárításnak sokféle módja 
lehetséges (egyoldalú vagy kölcsönös engedmények, megegyezés stb.)10. A nyílt érdek-
összeütközés rendszerint akkor veszi kezdetét, amikor valamelyik fél a békés megoldás 
lehetőségét elutasítja. Amennyiben nincs lehetőség a megegyezésre, úgy a vita 
megoldásához egy kívülálló harmadik, szakképzett személyre vagy intézményre van 
szükség. Ennek az igénybevétele jelenti – felfogásunk szerint – a jogi konfliktus kezdetét.  

Tovább szőve a gondolatot: attól, hogy a konfliktus jogi konfliktussá válik, a 
konfliktus mélyében marad az eredeti nézeteltérés, eredeti érdek-összeütközés, konfliktus, 
csak már jogi aspektusból kerül megoldásra a polgári perben. A jogi konfliktushelyzet alapja 
kizárólag a jogilag védett érdekek sérelme. A per során a felek konfliktusa a jogvitára 
leszűkülve jelenik meg, az eljárási és anyagi jogszabályok által megszabott keretben. A bírói 
döntés kizárólag a jogvita keretei között rendezi a konfliktust.  

A bírósági közvetítés azonban – sajátos eszközrendszerével a bírósági eljárást 
kiegészítve – ezen összetett élethelyzetek feloldásában tud hatékony segítséget nyújtani, 
mert nemcsak a jogvitát, hanem a kialakult konfliktus egészét is képes kezelni, mely a 

                                                 
9 Az Országos koordinátor által rendelkezésre bocsátott adatok 
10 Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog, forrás: IX. fejezet 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyar_polgari_eljarasjog/ch09.html  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyar_polgari_eljarasjog/ch09.html
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legtöbb esetben többrétű, hiszen az érdeksérelmek egymásra épülnek és komplexen érintik a 
jogi és egyéb társadalmi normákat egyaránt.  

Az ábra11 lényege, hogy a perhez vezető teljes konfliktus (háromszög) csak egy része, 
az első vonal feletti rész az, amit a felek a perbe behoznak, behozhatnak – mint jogkérdés. A 
középső rész a konfliktus további elemei, itt a konfliktushoz vezető szükségletek, érdekek 
vannak. A közvetítői eljárásban ahhoz, hogy a felek a saját maguk és a másik fél érdekeit is 
szem előtt tartva elfogadható megoldást találjanak, ezen rész is szükségszerűen feltárásra 
kerül, megfogalmazódnak a szükségletek és azok kielégítésének minden fél számára 
elfogadható módjai. A közvetítői eljárásban tehát nem csak a jogkérdés, hanem a teljes 
konfliktus is megoldást nyerhet, azonban a múltbéli sérelmek orvoslására ezen eljárás nem 
alkalmazható, arra különféle egyéb terápiák állnak, állhatnak rendelkezésre.  

Mindenfajta mediációnak van „terápiás” (non-specifikus) hatása, hiszen segíthet feldolgozni 
a felek önbecsülésén ejtett sebeket. A (nem mediációs) családterápiában a hangsúly azonban 
kifejezetten ezen tényezőre tevődik át. Nem a minél méltányosabb végeredmény, hanem a 
korrekció, a feldolgozás és persze az együttműködés helyreállítása a cél12. Ezzel szemben a 
bírósági közvetítés azt tűzi ki célul, hogy a problémákat kezeljék, ezáltal a tárgyi kérdések 
megoldhatóvá váljanak. Nem a múltra, hanem a felek igényeire és szükségleteire fókuszál, 
melyek alapján körvonalazható egy kapcsolat jövőbeli működése. Önmagában a mediáció 
egy kapcsolat megmentésében csak akkor segíthet, ha a felek kifejezetten kommunikációs 

                                                 
11 dr. Tolnai Kata: OBH országos közvetítői koordinátor - előadásából származó ábra (ennek első felhasználása 

Zalaegerszeg, 2014. március 18.), kiegészítve a Kecskeméti Törvényszék közvetítőinek tapasztalataival 
12 Barcy Magdolna - Szamos Erzsébet: „Mediare necesse est”, Animula Kiadó, Budapest, 2002, 70. o. 
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nehézséggel küzdenek. 

 

1.4. A közvetítésről szóló tájékoztatásra való kötelezés 

 

 A közvetítői eljárások sikerességének megértéséhez alapfeltétel volt azon szemléletmód 
kialakítása is, hogy a bírósági közvetítés nem a per szerepét kívánja átvenni, hanem 
kiegészítheti, megsegítheti azokban az esetekben, ahol szükséges különféle okokból (közös 
gyermek érdekei, rokoni kapcsolatok, szomszédok további egymás mellett élése stb.) a felek 
további együttműködése. Kiemelendő és hangsúlyozandó, hogy a bírósági közvetítés nem 
csak a keresetlevél elemeiről szólhat, a bírósági közvetítés tartalmát is a felek igénye, akarata 
határozza meg, a mediációs eljárásokhoz hasonlóan. A közvetítői eljárásban a felek a 
megállapodás megkötésekor az oda vezető úton a saját tempójukban haladnak, a saját 
maguk igénye szerinti témák megtárgyalásán keresztül.  

A fenti összefüggés felismerése vezetett oda, hogy az új Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 4:172. §-ának 2014. március 15-ei hatálybalépése a bírósági 
közvetítés történetében mérföldkő. Ezen időponttól, a jogszabály módosítása 
eredményeként, a bíróság indokolt esetben kötelezheti is a szülőket, hogy a szülői felügyelet 
megfelelő gyakorlása és az ehhez szükséges együttműködésük biztosítása érdekében – 
ideértve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást – közvetítői eljárást 
vegyenek igénybe. Ennek megfelelően a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
tárgyalás felfüggesztésére vonatkozó 152. §-a kiegészült (3)-(5) bekezdésekkel. Emellett az új 
Ptk., a 4:22. §-ában foglaltak szerint lehetővé teszi, hogy 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. Az eljárás 
eredményeként létrejött megállapodásukat perbeli egyezségbe foglalhatják.  

Mindez azt jelenti, hogy a bíró az előtte lévő ügyben a felek nyilatkozatai, a 
rendelkezésre álló egyéb adatok alapján – tárgyaláson és tárgyaláson kívül is – pervezető 
végzéssel felfüggesztheti a per tárgyalását és elrendelheti a kötelező közvetítést. A 
közvetítői eljárás igénybevételére vonatkozó végzéssel a bíró nem a közvetítői eljárásban 
való részvételre és megállapodás megkötésére kötelezi a feleket, hanem arra, hogy közösen 
forduljanak a közvetítőhöz és az első közvetítői megbeszélés keretében a jogintézményről 
szóló tájékoztatást hallgassák meg. Így a kötelező közvetítés elrendelésével nem sérül a 
közvetítés legfőbb alapelve, az önkéntesség. Jelen szabályozási környezetben a bíró csak az 
első lépésre, a közvetítőnél való megjelenésre kötelezi a feleket, ennek teljesítésével eleget 
tesznek a végzésben foglaltaknak. Az, hogy a felek „csak” meghallgatják a mediátor vagy 
bírósági közvetítő tájékoztatását vagy részt is kívánnak venni a közvetítői eljárásban, a felek 
szabad döntése marad. 
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2. A kötelező közvetítés bírósági gyakorlata  

 

A kötelező közvetítés intézményének 2014. március 15. napjával történő bevezetésével a 
kötelezésre érkezett felek vonatkozásában a bírósági közvetítők váratlan jelenséggel találták 
magukat szemben. A kezdeti néhány hónapban rá kellett hangolódni a közvetítőknek arra, 
hogy a kötelezésre érkező ügyfelekből hiányzik az a belső késztetés, ami a saját konfliktusuk 
megoldására sarkallja őket, és meg kellett tanulniuk azt is, hogy ezt hogyan kezeljék. A 
kialakult gyakorlat szerint ezen eljárásokban hosszabb és részletesebb tájékoztatást kell 
tartani a közvetítés lényegi elemeiről, illetőleg kellő időt kell biztosítani a feleknek a 
közvetítői eljárásban való részvételre vonatkozó döntés meghozatalára. A kötelezés esetében 
különösen fontos – az eljárás alapelveinek, főbb jellemzőinek ismertetésén túlmenően – a 
közvetítés egész szemléletének átadása. A felekben azon attitűdváltás elősegítése, hogy saját 
életükről nem egy kívülálló személy, intézmény, hanem saját maguk tudnak a 
leghatékonyabban dönteni, ehhez azonban feltétlen szükséges az egymással való 
együttműködés.  

A bírák visszajelzéseiből látható volt az is, hogy eleinte ők maguk is szkeptikusan 
viszonyultak a kötelezéshez, azonban idővel megérezték, hogyan, mely ügyekben, milyen 
körülmények között érdemes alkalmazniuk, hogy ezen perbeli mozzanatuk későbbiekben 
egy sikeres közvetítői eljáráshoz vezethessen. Azt is megtapasztaltuk, mennyire 
meghatározó jelentősége van annak, hogy a bíró, mint az ügy leghitelesebb szakértője, 
milyen módon mutatja be a feleknek a bírósági közvetítést.  

Ezek után merült fel bennünk az a kérdés, hogy további speciális különbségek is 
mutatkoznak-e a kötelező közvetítés és az általános értelemben vett közvetítés között, 
továbbá, hogy a felek esetlegesen máshogy élik-e meg ezt az eljárást.  

Kiindulási alapként a Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén működő egyik 
járásbíróságon 129 bírósági közvetítői ügy vonatkozásában elvégzett korábbi utánkövetés 
megállapításait13 vettük, melyek szerint:  

 Az érdemben lefolytatott bírósági közvetítői eljárások esetében nagyon magas a meg-
állapodások száma, 79%-ban sikerül a feleknek konszenzusos megoldást találniuk.  

 A nem megállapodással zárult közvetítést követően folytatódó bírósági eljárásokban 
később jelentős, mintegy 46%-os az egyezségkötési, szünetelési arány. Mindez azt is mu-
tatja, hogy a bírósági közvetítés eredményeit komplexen, a bírósági szervezetrendszeren 
belül, egységében érdemes értékelni. Jellemző továbbá, hogy a közvetítői eljárásban részt 
vevő feleknél javul a kommunikáció és az együttműködési készség, melyeket összességé-
ben a közvetítői eljárás ún. „katalizátor” hatásának neveztünk el.  

 Az utánkövetés során megszólított felek nyilatkozata alapján, az általuk megkötött 
megállapodásaikat 82%-ban betartják, és általános jelleggel pozitív tapasztalatként élték 

                                                 
13 Benkovicsné dr. Varga Erika: A bírósági közvetítés gyakorlati tapasztalatai a Kecskeméti Törvényszéken 

http://kecskemetitorvenyszek.birosag.hu/20170327/publikaciok-sajtomegjelenes (2017. IV. 20.) 
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meg a bírósági közvetítői eljárással kiegészült peres eljárást. A közvetítésben nem a bíró-
sági eljárás alternatíváját látták, hanem annak a bíróság által biztosított kitágított mozgás-
terét, a két eljárást különös módon „egységként” értelmezték.  

 Az egész személyiséget érintő, tartós viszonyokban kialakult konfliktusok esetén, az 
ún. „magas érzelmi és indulati intenzitású ügyekben” (családjog, szomszédjog, öröklési jog) 
jellemző leginkább a bírósági közvetítői eljárás sikeressége. Ezen konfliktusok esetében a 
viták egymásra épülnek, és a keresetlevélben megfogalmazott kérelem csupán a jéghegy 
csúcsát, a felszínt jelenti. Személyes konfliktusok esetén a tényleges és megoldandó prob-
léma azonban alsóbb szinteken található, mely a közvetítői eljárásban lépésről - lépésre 
felhozható, feloldható.  

 

2.1. Bírói kötelező végzés alapján indult bírósági közvetítői eljárások utánkövetése a 
Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén működő egyik járásbíróságon 

 

Az adott járásbíróságon 2014. március 15. napjától 2016. március 15. napjáig elrendelt 
közvetítésre kötelezés gyakorlatát vizsgáltuk meg a Kecskeméti Törvényszék 
elnökhelyettese által kiadott kutatási engedély alapján, bízva abban, hogy felmerült 
kérdéseinkre választ kapunk.  

A kutatás módja, módszere: a fenti időszakban a járásbíróságon folyamatban volt 
kötelező közvetítői eljárások, valamint a kapcsolódó peres eljárások aktáinak 
áttanulmányozása során a befejezés módjára vonatkozó összesített adatokból 
megállapítható törvényszerűségek levonása (tárgyi utánkövetés). Ezt követően az 
eljárásokban részt vevő felek két kérdésből álló kérdőívvel történő megkeresése (személyes 
utánkövetés), a visszaérkező válaszok összefoglalása, és mindezekből levonható 
következtetések megfogalmazása.  

A fentiek mellett a kötelezést ítélkezési gyakorlatukban alkalmazó bírák által kitöltött, 
a bírósági közvetítésre vonatkozó kérdéssor válaszai is segítették munkánkat.  

A kutatással érintett időszakban 52 esetben érkezett bírósági közvetítés lefolytatása 
iránti kérelem az alapügyben eljáró bíró kötelezése alapján, melyeket több szempont 
figyelembevételével vizsgálhattunk, az alábbiak szerint:  

– sor került-e az érdemi eljárás lefolytatására; 
– az érdemben lefolytatott eljárásban a felek megállapodást kötöttek-e;  
– a megkötött megállapodásokat a felek visszavitték-e az alapeljárásba;  
– a felek a megkötött megállapodást a jövőben tartják-e;  

 

 

 

 



  

77 | AKV Európai Szemle  2018/1. 
 

2.1.1. Kérelemből eljárás 

 

Az 52 közvetítői ügyben 3 esetben „egyéb módon”, érdemi intézkedés nélkül fejeződött be 
az eljárás, mert a kijelölt közvetítőnek nem sikerült felvenni a kapcsolatot a felekkel (a 
meghívó nem volt kézbesíthető), a felek a szabályszerű meghívás ellenére nem jelentek meg, 
valamint egy esetben a felek vélhetően nem a bírósági közvetítést választották.  

Mindezek alapján érdemben 49 ügyet vizsgálhattunk: 
– 9 esetben a felek megjelentek, azonban a bírósági közvetítő részletes tájékoztatását 

követően úgy döntöttek, hogy nem kívánnak belebocsátkozni a közvetítői eljárásba. A 
közvetítő az igazolást kiállította, a bírósági eljárás folytatódott. A közvetítői ügy és alapügy 
iratainak összevetése során azonban megállapítottuk, hogy a folytatódó eljárásokban 2 
esetben a felek perbeli egyezséget kötöttek, 2 esetben az eljárás szünetelésére került sor. 
Mindezekből levonható az a következtetés, hogy önmagában a tájékoztatás meghallgatására 
vonatkozó előkészítő ülés is alkalmas arra, hogy a felek együttműködési hajlandóságát 
előmozdítsa, (melyből megállapítható, hogy a közvetítői eljárás „katalizátor” hatás a kötelező 
közvetítés esetében is megjelenik) hiszen a folytatódó eljárás a felek közös akarata alapján 
44%-ban nem bírói döntéssel, hanem egyéb módokon zárult.  

– 40 esetben az eljárás érdemi lefolytatására került sor.  

A fentiekből látható továbbá az is, hogy bár a felek a kötelezéskor nem önkéntes 
elhatározásukból lépték át a közvetítői szoba küszöbét, azonban a közvetítői eljárás 
alapelveit elfogadva, nagyon nagy arányban (82%) fogant meg bennük az az elhatározás, hogy 
igénybe veszik a bírósági közvetítést.  

 

2.1.2. Az érdemben lefolytatott eljárásokban szerzett tapasztalatok 

 

A 49, vizsgálat alá vont ügyből 40 esetben bocsátkoztak a felek – az erre irányuló közös 
nyilatkozat aláírásával – a közvetítői eljárás érdemi szakaszába, mely eljárások 
vonatkozásában az alábbi törvényszerűségeket fogalmazhattuk meg:  

A felekben a szülői felügyeletre vonatkozó kérdések átbeszélése mellett általában 
igény merül fel valamennyi kapcsolódó, járulékos kérdés megtárgyalására, ezért jellemző, 
hogy a közvetítői ülés 6-8 megoldásra váró témát is érinthet. Figyelemmel arra is, hogy a 
feleknek több időt kell biztosítani a közvetítésre való ráhangolódásra, átlagosan egy üléssel 
hosszabb ideig tartanak a kötelezésre induló eljárások.  

Megjegyzendő továbbá, hogy a családi kötelékekben jelentkező konfliktusok 
érzelmileg többnyire túlfűtöttek, az észérvek a vitákban háttérbe szorulnak, ezért különösen 
nagy szükség van arra, hogy egy harmadik személy kontrolljával végighallgathassák 
egymást, az emocionális feszültség enyhüljön, és képessé váljanak az érdemi, egymást 
meghalló kommunikációra. Nagyon gyakori, hogy olyan párbeszédre kerül sor a felek 
között, amilyenre azt megelőzően vagy a vita kialakulása óta soha, így az álláspontok 
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ténylegesen nem is váltak ismertté a másik fél számára.  

Ilyen esetben önmagában felbecsülhetetlen eredmény, ha az irányított beszélgetés 
alkalmat ad a valóságos álláspontok árnyalt, részletes megismerésére. Mivel az álláspontok 
érthetőbbé, elfogadhatóbbá válnak, javul a felek közti párbeszéd minősége is14. 
Jellemzően a felek versengő viselkedéssel érkeznek a közvetítésbe, ezért a közvetítő egyik 
legnehezebb és egyben legfontosabb feladata az, hogy ezen pozícióikból a feleket kilendítse, 
a vádaskodás és személyeskedés helyett magára a megoldandó problémára helyeződjön a 
hangsúly.  

A közvetítés során megtapasztalt együttműködési hajlandóságot a felek az eljárás 
befejeztével magukkal vihetik, azonban a közvetítés ezen „edukatív” jellege, hosszabb idő 
elteltével, 3-4 ülés alkalmával tudja kifejteni hatását.  

Az érdemben lefolytatott 40 eljárás során a felek 26 alkalommal (65%) megállapodást 
kötöttek. A folytatódó eljárások adatainak összegzése alapján megállapítható volt az is, hogy 
a közvetítői eljárást követő első, vagy második tárgyaláson további 4 esetben (a lefolytatott 
eljárások 10%-a) perbeli egyezségre került sor.  

A 129 ügy vonatkozásában korábban elvégzett kutatás során megállapítást nyert, 
hogy a felek az érdemben lefolytatott eljárások 79%-ában megállapodást kötöttek, azonban a 
vizsgált ügyek túlnyomó része önkéntes elhatározásból indult. Közvetítésre kötelezés esetén 
azt tapasztaltuk, hogy a megkötött megállapodások arányszáma alacsonyabb (ahogy azt az 
ábra is mutatja15).      

 

 

 

                                                 
14 Sáriné Simkó Ágnes: Mediáció Közvetítői eljárások, HVG-ORAC, Budapest, 2012, 37-38. o. 
15 A szerzők saját szerkesztése 
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Azt is látnunk kell azonban, hogy a konszenzusos megoldások felé való elmozdulás – 
mint ahogyan az a korábbiakban kifejtésre került – hosszabb időt vesz igénybe, és ezen 
elhatározás a felekben csak később, esetleg a perbe való visszatérést követően érik meg. A 
közvetítői eljárás eredményeit ezért mindenféleképpen az alapügyben elért hatásaival 
együttesen érdemes értékelni.  

Megjegyzendő továbbá, hogy a kötelezést alkalmazó bíráink 70%-ban úgy vélekedtek 
– a kötelezésre vonatkozó, általunk összeállított kérdőívben adott válaszok alapján –, hogy a 
közvetítői eljárásból visszatérő felek általában nyugodtabbak, kezelhetőbbek, 
empatikusabbak lesznek, kommunikációjukban minőségi javulás figyelhető meg, és ez 
megkönnyíti további munkájukat akkor is, ha megállapodás nem jön létre a közvetítés 
során. Ezen esetekben is megfigyelhető tehát a katalizátor hatás, mert a kommunikáció 
javulása mellett a felek, a folytatódó 14 eljárás során 4 esetben (a folytatódó eljárások 28,5%-
a) egyezséget kötöttek.  

 

2.1.3. A kötelező közvetítésben kötött megállapodások utánkövetése  

 

A közvetítői eljárásban kötött megállapodás és később az alapügyben történtek összevetése 
által az alábbi összefüggéseket figyelhettük meg. A vizsgált időszakban 26 alkalommal 
fejeződött be a közvetítés megállapodás aláírásával, melyből:  

– 23 esetben a klasszikus értelemben vett megállapodást/részmegállapodást hozták 
létre, ez alatt a részletes, a felek tartós, jövőbeli viszonyaira – valamennyi járulékos kérdésre, 
vagy azok egy részére – vonatkozó szabályozás értendő;  

– 2 esetben a kapcsolat helyreállítása érdekében az alapeljárás szünetelésében 
állapodtak meg;  

– 1 esetben került sor a per megszüntetésére irányuló megállapodás aláírására (ezen 
eljárás a szülői felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatására irányult, azonban az 
eljárás kezdeményező fél, felmerülő kérdések érdemi megtárgyalását követően úgy 
határozott, hogy kérelmét a továbbiakban nem tartja fenn).  

A 26 megállapodásból 23 esetben (88,5%) nyújtottak be a felek kérelmet egyezségbe 
foglalás és bírósági jóváhagyás vagy permegszüntetés/szünetelés végett az alapul szolgáló 
eljárásba, melyből  

– 13 ügyben a felek által csatolásra került megállapodás egyezségbe foglalását, 
jóváhagyását kérték ugyanazon tartalommal (a felek a közvetítői eljárás során minden 
esetben tájékoztatást kapnak arról, hogy megállapodásuk mely része foglalható egyezségbe);  

– 7 eljárásban kisebb-nagyobb eltérésekkel került a megállapodás jóváhagyásra;  
– 2 esetben a felek szünetelés iránti kérelmet terjesztettek elő; 
– 1 esetben került sor a per megszüntetésére irányuló kérelem előterjesztésére.  

Amennyiben a felek a megállapodás létrehozását követően – azt csatolva – kérték 
annak jóváhagyását és a tárgyalás mihamarabbi kitűzését, az eljáró bírák, a közvetítői eljárás 
eredményeit figyelembe véve intézkedtek a tárgyalási határnap lehető legközelebbi 
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időpontra való kitűzéséről. A tárgyalás átlagosan 20-25 perc alatt lezajlott, a felek 
megállapodása egyezség formájában jóváhagyásra került, a felek a fellebbezési jogukról 
lemondtak és az egyezséget jóváhagyó végzés jogerőre emelkedett. Mindez nagymértékben 
hozzájárult az adott peres eljárás gyorsabb befejezéséhez.  

 

2.1.4. Személyes utánkövetés  

 

A közvetítésre vonatkozó elméletek egyik alaptétele, hogy a létrejött megállapodás a felek 
közös munkájának eredménye, azt maguk alkották, tartalmában egyetértenek, minden 
fontos szükségletükre választ ad, ezért a mediáció során megszülető megállapodások 90%-át 
hosszú távon is betartják a felek16. Az elvégzett korábbi – speciálisan a bírósági közvetítésre 
vonatkozó – utánkövetés megállapításai szerint a felek az általuk megkötött 
megállapodásaikat 82%-ban tartják. A fentiek miatt kérdésként fogalmazódott meg 
bennünk, hogy kötelezés esetében is hasonlóan magas-e ez az arány és miként viszonyulnak 
a felek megkötött megállapodásaikhoz.  

A törvényszék elnökhelyettese által kiadott kutatási engedély alapján, a közvetítői 
eljárásban megállapodást kötött feleket postai, elektronikus, illetve rövid úton egy előre 
összeállított kérdéssorral kerestük meg az alábbiak szerint:  

– tartják-e a felek a jövőben a megkötött megállapodást? 
– a közvetítői eljárásban való részvétellel változott-e a felek viszonya?  

A vizsgált időszakban 26 alkalommal fejeződött be a bírósági közvetítői eljárás 
megállapodás aláírásával, melyek személyes utánkövetése során 21 ügyben sikerült a 
kapcsolatot felvenni a felekkel: 

- 3 megállapodást a felek nem vittek vissza az alapeljárásba és nem is hivatkoztak rá a 
tárgyaláson. 2 ügyben sikerült a feleket elérni, melyben úgy nyilatkoztak, hogy elkapkodták 
a megállapodás aláírását, és mivel nem tényleges akaratukat tükrözi tovább kívánták 
folytatni az eljárást (Ezen esetekben természetesen a megállapodás jövőbeli tartása a felek 
részéről fogalmilag kizárt.)   

- 23 esetben a felek hivatkoztak megállapodásukra a peres eljárásban annak 
jóváhagyása, vagy a per megszüntetése/szünetelés végett. 19 ügyben vettük fel a 
kapcsolatot a felekkel és valamennyi esetben tartják magukat a megállapodáshoz, számos 
esetben módosításokat eszközölve. A felek egymáshoz való viszonyulása azonban jelentős 
eltéréseket mutatott;  

-12 esetben nyilatkoztak úgy a felek, hogy egymáshoz való viszonyuk egyáltalán nem 
változott, azonban együttműködésük alapját meghatározza a közösen megalkotott 
megállapodás, melyhez tartják magukat, egyfajta irányt mutat,  

- 3 esetben hivatkoztak a felek arra, hogy viszonyuk kismértékben javult, 
- 3 ügyben jelezték, hogy kapcsolatuk minőségi javuláson ment keresztül, 
- 1 esetben jelezték a felek, hogy mindenben tartják magukat a megállapodásban 

                                                 
16 Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010, 12. o. 
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foglaltakhoz, azonban kapcsolatukat nem sikerült megmenteni és a szünetelést követően 
kérték az eljárás folytatását17.   

Érdekes összefüggést mutatott, hogy azon megállapodásaikat, melyeket a felek az 
alapeljárásba visszavittek, azokhoz a felek – a szünetelés esetkörét kivéve – tartják is 
magukat. 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a felek – ahogy az ábra18 is mutatja - 85%-ban a jövőben is 
tartják magukat a közvetítői eljárásban kötött, saját akaratukból létrehozott megállapodásaikhoz és az 
esetek túlnyomó részében ez az együttműködés alapját is kizárólag ez képezi!  

 

 

2.2. A kutatás eredményeinek összegzése 

 

- A kötelező közvetítés intézményének bevezetésével, mind a bíróknak, mind a 
közvetítőknek meg kellett tapasztalniuk a kötelezés alkalmazhatóságának területeit, 
eredményes lefolytatásának előfeltételeit. Ezen rutin megszerzését követően azonban azt 
láttuk, hogy a felek – a bírói kötelezést követően – túlnyomó részben (82%) igénybe veszik a 
bírósági közvetítést.  

- Önmagában a tájékoztatás meghallgatására vonatkozó előkészítő ülés alkalmas arra, 
hogy a felek együttműködési hajlandóságát előmozdítsa. Ennek következménye, hogy a 
folytatódó eljárásokban a felek nagy arányban (összességében 44%) perbeli egyezséget 
kötnek vagy szünetelésre kerül sor, és általánosan elmondható, hogy egymással 
elfogadóbbak lesznek, kommunikációjukban minőségi javulás figyelhető meg.  

                                                 
17 Törvényszékünkön folytatott többéves közvetítői tevékenység során megtapasztaltuk, hogy közvetítői eljárásban, a 

kapcsolat helyreállítására irányuló kezdeményezés kizárólag akkor vezethet eredményre, amennyiben a felek pusztán 

kommunikációs nehézséggel küzdenek. Egyéb esetekben a kapcsolat tényleges helyreállításához további terápiás 

eljárások igénybevétele is szükséges. 
18 A szerzők saját szerkesztése 
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- Az érdemben lefolytatott eljárásokban 65%-os a megállapodási arány, a nem 
megállapodással zárult eljárásokat követően a felek az alapeljárásban 28,5%-ban egyezséget 
kötöttek.  

- Az összetettebb alapkonfliktusokra tekintettel, a kötelezésre lefolytatott eljárások 1 
üléssel hosszabb ideig tartanak, azonban – valószínűleg ezen okból kifolyólag – 
megállapodásaik átgondoltabbak, kiforrottabbak, ezért a felek 85%-ban jóváhagyás végett az 
alapeljárásba visszaviszik, és ezen megállapodásaikat a jövőben is betartják.  

- A vizsgált ügyek vonatkozásában megtapasztaltuk, hogy nem érdemes a kötelező 
közvetítés eszközéhez fordulni az ideiglenes intézkedés elrendelését követően, figyelemmel 
arra, hogy a bíróság ezen határozata olyan szintű hatalmi különbségeket teremt a felek 
között, hogy a közvetítői eljárás érdemi lefolytatására nincs reális lehetőség. Nem képes 
továbbá segítséget nyújtani a közvetítés, amennyiben a felek között erőszakos előzmény 
volt, vagy valamelyik fél pszichés vagy kóros állapota a folyamat véghezvitelét gátolja.  

- Mindezek alapján látható, hogy az önkéntes és a kötelezés alapján lefolytatott 
eljárások jelentős különbségeket nem mutatnak. Valamelyest alacsonyabb megállapodási 
mutatók mellett, a felek nagyobb arányban tartják megállapodásaikat, azonban az eljárásban 
részt vevők mindkét esetben pozitív tapasztalatokkal hagyják el a közvetítői szobát.  

Az ismertetett kutatás 52 ügyet fogott át, mely reprezentatívnak nem mondható, 
azonban figyelmet érdemel, hogy a vizsgálatot követő év statisztikai mutatói is ugyanezen 
eredményeket mutatták fel.  

- A nemzetközi szakirodalom különbséget tesz az önkéntes (voluntary), a kötelezően 
ajánlott (mandatory) és részvételi kötelezettséggel járó (compulsory) közvetítés között. A 
magyar szabályozás a kötelezés szempontjából az ún. kötelezően választható (mandatory) 
rendszert honosította meg, amelyben a kötelezés nem a közvetítői eljárásban való 
részvételre vonatkozik, hanem arra, hogy a felek a közvetítőhöz forduljanak, az első 
közvetítői ülésen részt vegyenek, és a közvetítői eljárásról szóló tájékoztatást 
meghallgassák19. A felek ezt követően dönthetnek úgy, hogy élnek-e a bírósági közvetítés 
adta lehetőségekkel, és ebben az értelemben már valóban önkéntes elhatározásukon múlik, 
hogy részt kívánnak-e venni az eljárásban. Amennyiben a felek úgy döntenek, hogy nem 
vesznek részt az eljárásban, akkor is megismerhetnek egy olyan vitarendezési formát, 
mellyel korábban nem találkoztak és ez hatással lehet későbbi gondolkodásmódjukra.  

A jelenlegi szabályozás (Ptk. 4:172. §) a kötelezést kizárólag a szülői felügyelet 
gyakorlásának rendezése körében írja elő, és a bíróság akkor rendelheti el, ha úgy látja, ettől 
a felek együttműködése szempontjából eredmény várható. A tapasztalatok is azt mutatják, 
hogy a bírósági közvetítés valóban a jövőbeli együttműködés irányának kijelölésében 
nyújthat hatékonyan segítséget, nem csodaszerként működik, a kapcsolatok teljes 
helyreállítására természetesen nem alkalmas.  

A kötelezést alkalmazó bírák bővítenék a kötelezés körét, a kitöltött kérdőívben 

                                                 
19 Gyengéné Nagy Márta – Kőrös András (szerk.): A bírósági közvetítésről - mindenkinek, HVG-ORAC, Budapest, 

2016, 124-125.o. 
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foglaltak szerint 85% indokoltnak tartaná a kötelezés lehetőségének kiterjesztését 
általánosan, a családjogi eljárások vonatkozásában. Többen úgy nyilatkoztak, hogy bírói 
mérlegeléstől függően, valamennyi pertípus esetében helye lenne a kötelezésnek.  

Megítélésünk szerint, a szülői felügyelet – mint kötelezhető ügykör – szabályozási 
indoka hátterében álló együttműködést elősegítő cél valamennyi tartós, egész személyiséget 
is érintő jogvita esetében is indokolttá teheti a kötelezés szabályainak kiterjesztését. 
Kiemelendő, hogy bíróságunkon eddig lefolytatott szomszédjogi, birtokháborítási, közös 
tulajdoni jogvitán alapuló közvetítői eljárás során 95%-ban sikerült a feleknek 
megállapodásra jutniuk, ugyanez mondható el az öröklési jogvitán alapuló közvetítési 
eljárásokra. Ezen jövőben is fennálló, tartós viszonyok esetén érdemes lenne a kötelezés 
lehetőségének kiterjesztése, figyelemmel arra is, hogy a közvetítői eljárás már akár az 
előkészítő üléseken való részvétel hatással bírhat az alapeljárás további menetére, hiszen 
önmagában alkalmas az együttműködési készség fokozására.  

 

3. Utószó  

 

Visszatekintve a tanulmány kezdő soraira, szembesülhetünk azon ténnyel, hogy az elmúlt 
15-16 évben nagymértékben megváltozott a társadalom elvárása a bíróságokkal szemben. 
Az akkor még valóban különc dolognak tartott közvetítői eljárás szervesen beépült a 
bírósági szervezet rendszerébe. Az eddigi tapasztalatok azt igazolták, hogy az Országos 
Bírósági Hivatal elnöke által 2015 júliusában meghirdetett, 10 pontból álló „A Szolgáltató 
bíróságért!” programjába kiválóan beleillik a bírósági közvetítői eljárás. A peres eljárás 
keretei között nemcsak lehetőséget kapnak a felek jogvitájuk békés rendezésére, hanem az 
eljárás lefolytatását követően esélyt is arra, hogy a tartós jogviszonyukban is helyreállás, 
stabilizálódás jelenjen meg, ami a jövőbeni együttélésükre, életminőségükre és – bizakodva 
abban – a pereskedési hajlamukra is kihatással lehet. Amennyiben a felek között a közvetítői 
eljárásban még megállapodás is létrejön, a közvetítés sikere mellett, a megindított peres 
eljárásnak is csak győztesei lehetnek.  
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A VÁLLALATOK VEZETŐI, MINT AZ ERŐFORRÁSOKAT KÍMÉLŐ COMPLIANCE ME-

NEDZSMENT RENDSZER MEGHATÁROZÓ ELEMEI  

RA GEORG GÖSSWEIN LLM 
 

Fordította: Dr. Jacsó Judit 

 

Az elmúlt években a gazdasági tevékenységre vonatkozó jogszabályi keretek mind 
belföldön, mind pedig külföldön jelentős változáson mentek keresztül. Az irányadó 
szabályok mára már a vállalatok gazdasági tevékenységeinek csaknem valamennyi 
szegmensét áthatják. Példaként említhetőek a versenyjogi, az adó- és vámjogi szabályok, 
a környezetvédelmi előírások, valamint a számviteli törvények, irányelvek. Az előírások 
megszegése súlyos következménnyel járhat, amely akár a vállalat megszüntetését is 
jelentheti. Ezekre tekintettel felmerül a kérdés, hogy nem kell-e új utakat keresni annak 
érdekében, hogy a figyelem középpontjában álló és célként megfogalmazott felelősségre 
vonás elkerülése elérhető legyen. 

 

A compliance-nek, mint vezetői feladatnak eddig nem szenteltek kellő figyelmet. 

 

Hogyan kell gondolkodniuk azoknak a vállalatoknak, akik biztos vizeken 
akarnak hajózni és az erőforrásaikat is meg szeretnék kímélni? A nyilvánosságra kerülő 
compliance ügyek miatt több cég drasztikus szervezeti változtatásokat vezetett be. 
Rendszerint új compliance szervezeti egységeket hoztak létre, valamint a meglévőket 
megerősítették, továbbá a nyilvánosság által elvárt központi intézkedésként vezető 
compliance munkatársakat neveztek ki, vagy a korábbiakat lecserélték. Átfogó 
szabályozási rendszer került bevezetésre, illetve a hierarchikus felépítés valamennyi 
szintjén dolgozó munkatársak compliance témakörben történő képzésére került sor, 
melyet a topmenedzserek videó üzenetei egészítettek ki. 

 

Ahhoz azonban még el kell telnie egy kis időnek, hogy lássuk, mennyiben fognak 
ezek az intézkedések az érintett vállalatoknál, különösen a vezető személyeknél, tartós 
értékrend változással is együtt járni. A compliance, mint a vállalaton belüli jogkövető 
magatartás tanúsítása, vállalaton belüli tartós és mégis változásra képes működtetése 
óriási feladat. Éppen ezért nehezen képzelhető el, hogy mindez egy központi funkció 

                                                 
 ügyvéd, választottbíró, mediátor, rendszerszintű szervezetfejlesztő, korábbi vezető compliance officer (A cikk a 

Betriebs Berater c. lap 2017/8-as számában jelent meg Die Führungskraft als Treiber eines ressourcenschonenden 

Compliance-Management-Systems címen.) 
 egyetemi docens (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete) 
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keretében vagy akár egyetlen személy bevonásával elérhető lenne, még akkor sem, ha a 
vezetői pozícióban lévő személyek is követik ezt a szemléletet („Tone at/from the 
Top“). Sokkal inkább megfigyelhető az a tendencia, hogy a szervezeten belül a 
jogkövető magatartás csak úgy érhető el, ha a meglévő központi compliance funkciót 
kiegészíti egy decentralizált szemlélet is. Hasonlóan az emberi test immunrendszeréhez, 
ahol a centrális és a periférikus alkotó elemek „kéz a kézben” működnek. Ez konkrétan 
azt jelenti, hogy nem csak egy központi funkciót kell létrehozni a topmenedzsment 
szintjén, mint a vezető compliance munkatárs (compliance officer) vagy compliance 
tanács (compliance council), hanem mindezek mellett (vagy e helyett) decentralizált 
egységeket kell megbízni e feladatokkal, ez utóbbiaknak a veszély faktorokra kell 
fókuszálniuk, így különösen a második és harmadik menedzsment szinten lévő 
vezetőknek. Az alkalmazott eszközök és módszerek akkor lesznek hatékonyak, ha az 
érintett személyi körhöz illeszkedő szabályokat vezetünk be. Ezáltal a vezetők „első 
védelmi vonal”  pozíciójukban megerősítést és támogatást kapnak.  

 

Amennyiben a compliance megbízottra nagyobb önállóságot és egyéni felelősséget 
ruházunk, úgy a compliance-t valódi feladatként fogja megélni. Ezért pontosan körbe 
kell határolni a vezetői feladatokat, hatásköröket és a felelősséget („AKV”1), amelyek a 
vezetői magatartásra vonatkoznak. Ha a compliance így kerül meghatározásra, akkor a 
felelős személyek is magukénak érzik a feladatot és így élik meg. Mindemellett a 
vezetőfejlesztő programokat úgy kell kialakítani, hogy azok a megkívánt pozitív 
szabályozási kultúrára vonatkozó vezetői magatartást elősegítsék és megköveteljék. 
Ezáltal a központi compliance funkció a fontosabb feladatokra tud fókuszálni, így a 
tanácsadásra, képzésre, ellenőrzésre, valamint a krízismenedzsment és a compliance 
menedzsment rendszer fejlesztésére. Így a compliance tevékenység végzése ténylegesen 
is több lábon áll. A pozitív szabályozási kultúra így válik idegen testté a vállalaton belül 
– abban az értelemben, hogy „egyesek a compliance feladatokat, míg mások az üzletet 
csinálják” –, hanem a vállalati kultúra szerves része lesz. 

 

Ennek a szemléletnek további fontos velejárója, hogy ezáltal a compliance részlegen 
belül erőforrásokat lehet megspórolni. Amennyiben a vezetők és munkavállalók 
egyarán megfelelő belső iránytűvel rendelkeznek, akkor biztosabban tudnak 
szabálykonform döntéseket hozni. Másrészt elfogadottá válhat az a nézet, hogy a 
compliance ténylegesen is kifizetődő tevékenység. Előfordulhat, hogy lesznek olyanok, 
akiknek rövidtávon megéri a szabályokat megszegni. Hosszútávon és az egész szervezet 
szempontjából gondolkodva azonban ez a megközelítésmód el fog tűnni. A rossz 
gyakorlat kultúrája és a következményekkel nem járó, valamint nyilvánosságra nem 
kerülő szabályszegés minden esetben a vállalat számára hátrányként kerül értékelésre. 
A rövidtávú haszon nem áll arányban azzal a hátránnyal, amelyet egy ilyen magatartás 

                                                 
1 Az „AKV” rövidítés a feladat („Aufgabe”), hatáskör („Kompetenz”) és felelősség („Verantwortlichkeit”) német 

szavak kezdőbetűit jelenti (a Fordító magyarázata). 
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a vállalatnál előidéz, így például nem elhanyagolható velejáró következmény lesz a 
hírnévvesztés. A vállalaton belüli alapvető jogkövető hozzáállás hatására a 
szabályszegések elkövetésének valószínűsége csökkenni fog, amely az erőforrásokra is 
jótékony hatással lesz. Így súlyos felelősségre vonással járó esetek ezáltal elkerülhetővé 
válhatnak. A compliance ténylegesen is versenyelőnyt fog jelenteni. 
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KUTATÁSI TELEGRAM: SZEMTŐL SZEMBE 

DR. KLAUS HARNACK
 

 

Fordította: Budai Georgina 

 

Milyen hatása van a pupilla méretének az erkölcsi magatartásra? Van értelme az állandó 
dicséretnek? Mit mond el rólunk egy ölelés? És melyiket gondolja jobbnak – az álló vagy 
ülő helyzetet? A kutatási telegram (Forschungstelegramm) áttekintést ad az aktuális 
tudományos felismerésekről és tanulmányokról a konfliktuskezelés tematikája körül.  

 

Szemtől szembe 

 

Első pillantásra banális felismerésnek tűnik: Ha az embert figyelik, az támogatja a 
becsületes magatartást. Azonban hatással van ránk az a mód, ahogyan figyelnek 
bennünket? Egy apró részletre vonatkozóan, egy kis külső jellemzőre, amelyet gyakran 
nem tudatosan csak észlelnek; ezzel a kérdéssel egy holland pszichológus csapat 
foglalkozott. A kutatók három kísérletben vizsgálták a pupilla méretének a magatartásra 
gyakorolt hatását. Kísérletüket arra a hatásra alapozták, hogy a pupillák mérete 
összefüggésben áll az erkölcsi magatartással. Míg a kitágult pupillákat a becsületes 
magatartással társítják, addig az összeszűkült pupillákat inkább a nem becsületes 
magatartással hozzák összefüggésbe. Az év elején, a Journal of Experimental Social 
Psychology-ban megjelent tanulmány keretében a kísérleti alanyoknak először olyan 
videókat mutattak, ahol az emberek pupillái különböző módon voltak kitágulva (tág 
vagy szűk pupilla). Ezt követően egy olyan feladattal szembesítették őket, amelynél 
csalni lehetett. Az eredmények azt mutatták, hogy azok a kísérleti alanyok, akik 
korábban kitágult pupillájú embereket láttak, inkább a becsületes magatartás felé 
hajlottak. Azok a kísérleti alanyok, akik összeszűkült pupillájú embereket láttak, inkább 
a csalárd magatartás felé hajlottak. Még akkor is, ha itt nem egy kis hatásról van szó, a 
tanulmány a finom hatások magatartásra gyakorolt fontosságát hangsúlyozza.  

 

 

 

 

                                                 
 Tudományos munkatárs (Münsteri Egyetem, Pszichológiai Intézet) 

(A cikk a Die Mediation c. lap 2018/5. számában jelent meg Forschungstelegramm c. rovatban.) 
 joghallgató (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar) 
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Dicsérni és hazudni 

 

Ha egy gyermekről van szó, nem lehet eleget dicsérni. A kis csibészeket még az egészen 
triviális dolgoknál is folyamatosan megerősítik. Ha Ön ezt a trendet nem akarja követni, 
akkor a Psychological Science nevű szakfolyóiratban publikált cikk révén egy érvekkel 
alátámasztott hátszelet kap. Már a korábbi tanulmányokban is bemutatták, hogy a 
gyermekek motivációja a teljesítmény elérésére csökken, ha túlzottan dicsérve vannak. 
A négy főből álló nemzetközi pszichológus csapat, Li Zhao, Gail D. Heyman, Lulu Chen 
és Kang Lee mostanra egy tanulmánysorozatban tudta megmutatni, hogy a három és öt 
év közötti gyermekek erkölcsi szempontból inkább negatív magatartást tanúsítottak, ha 
az intelligenciájukra vonatkozóan kaptak dicséretet. A tanulmány ezen kívül azt is 
megmutatta, hogy a gyermekek inkább a csalás felé hajlottak, ha a képességeikre, és 
nem pedig a cselekedeteikre vonatkozóan kaptak dicséretet. Ha a gyermekek a 
teljesítményük alapján lettek megdicsérve, az erkölcsi magatartásukat illetően nem volt 
mérhető rosszabbodás. Ez a hatás egyébként a fiúknál sokkal jobban jutott kifejezésre, 
mint a lányoknál, akik összességében kevesebbet füllentettek. Legközelebb tehát a 
kisgyermeknek szóló dicséretet fogalmazza meg úgy, hogy „Ezt jól csináltad” (ahelyett 
hogy „Jó vagy”), amennyiben a társadalmi erkölcs motivációt jelent Önnek a 
nevelésben. 

 

Ölelések és érzések 

 

Minden kultúrában megvannak a társadalmi összetartozás gesztusai: Míg a franciák a 
levegőbe adott puszit és az oroszok a férfiak közötti puszit részesítik előnyben, addig 
nálunk inkább a kézfogás a megszokott köszönésnél. Az összetartozás széles körben 
elterjedt gesztusa az ölelés is. Tudunk differenciálni abban a kérdésben, hogy mit jelent 
ez a gesztus? Emocionális vagy objektív természete van? Ezt a kérdést a bochum-i Ruhr 
Egyetem csapata vizsgálta és eredményeit a Psychological Research nevű folyóiratban 
publikálta. A kutatók alapvetően igazolni tudták, hogy erős tendencia mutatkozik a jobb 
oldalról történő ölelésre (mindkét fej baloldalra dől és a jobb kar ölel át). Az a 
tanulmány, amely nagy médiaérdeklődést váltott ki, még többet tudott mutatni. Számos 
megfigyelés és összesen 2500 személy bevonásával megvalósított laborkísérlet 
segítségével a pszichológusok arra jöttek rá, hogy azok az emberek, akik egy érzelmi 
szituációban (pozitív vagy negatív) vannak, eltérnek a jobb oldalról történő ölelés 
tendenciájától és nagyobb mértékben ölelkeznek a baloldalról. Ez a hatás mind az 
örömteli, mind a kellemetlen érzéseknél bekövetkezett. A kutatók ezt a felismerést az 
(érzelmekért felelős) jobb agyfélteke megnövekedett hatásával indokolják, amely a test 
bal oldalát irányítja. Kivételt képez a férfiak közötti ölelés: Ők semleges körülmények 
között is a baloldalról történő ölelés felé hajlanak.  
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Állni vagy ülni? 

 

„Az álló helyzet az új ülő helyzet”, feltételezi sok ergonómus és a munka világának 
egyre több állópultot, állítható magasságú íróasztalt és étkezdékbe való állópultokat 
kínálnak. Másképp gondolkodunk állva, mint ülve? Van valamilyen hatása a 
testtartásnak a gondolkodásunkra? Még akkor is, ha a korábbi kutatási eredmények már 
ebbe az irányba mutatnak, az izraeli pszichológusok, David Rosenbaum, Yaniv Mama és 
Daniel Algom ma arra mutatnak rá, hogy a testtartás hatással van az elismert kognitív 
tesztre, a „Stroop Task”-ra. Ennél a tesztnél a kísérleti alanyoknak azt a színt kell 
megnevezniük, amelyben a szín neve le van írva (pl. a „zöld” szó zöld vagy sárga 
színnel van leírva). Ha a szín neve megegyezik a leírt szó jelentésével (a „zöld” szó zöld 
színnel van leírva), ez a feladat egyszerű számunkra. Ha a szó a jelentéssel nem 
megegyező (azaz inkongruens) színnel van leírva (a „zöld” szó sárga színnel), a szín 
nevének tiszta megnevezése nehezebb számunkra, mert egy mentális feldolgozási 
konfliktusra kerül sor.  

A tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a kísérleti alanyok álló helyzetben sokkal 
inkább ki voltak téve az erős feldolgozási konfliktusnak, mint ülő helyzetben. A kutatók 
érvelése szerint az álló testtartás szabályozásáért való fokozott erőfeszítés a felelős a 
teljesítmény ilyen módon való csökkenéséért. 
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