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I. Kit�zött célok, hipotézisek 
 

 
Hazánkban, az utóbbi években - a nemzetközi vi-

szonylatban azonban már jóval korábban – egyre na-

gyobb, mind a szakemberek, mind a laikusok érdekl�-

dése az alternatív konfliktusmegoldási lehet�ségek 

iránt. Ez az érdekl�dés meglehet�sen kétoldalú. A 

szakemberek egy része lelkesedéssel fogadja, mintegy 

túlmisztifikálja ezt a lehet�séget, mások pedig szkep-

tikusan, elutasítóan tekintenek ezekre a vitarendezési 

eljárásokra.  

A disszertáció célja, hogy bemutassa a mediáció 

jogintézményét, mint egy olyan lehetséges alternatívá-

ját a viták rendezésének, mellyel a peres eljárások 

nagy része akár teljesen kiküszöbölhet�, egyszer�bbé 

tehet� lenne. A szerz� a szervezetekben jelentkez� 

konfliktusok alternatív megoldási lehet�ségeit vizsgál-

ja. Felvázolja a szervezetek típusait, a szervezeti kul-

túrát és a szervezeti konfliktusok jellegzetességeit. 

Bemutatja, hogy a szervezetek életében el�forduló 

problémákból hogyan következhet a kisebb szerveze-

tek, rendszerek – els�sorban a család - életében is 

konfliktus. A disszertáció els�sorban a mediáció, há-
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zasságfelbontással kapcsolatos aspektusait vizsgálja. 

A szerz� ennek során bemutatja a házasság megsz�né-

sének hazai és nemzetközi jogi szabályait, kiemelt 

szerepet szánva a gyermekek jogainak érvényesülésé-

vel összefügg� kérdésekre.  

A közvetít�i eljárás elméleti és gyakorlati oldalá-

nak bemutatásával a szerz� arra próbál rávilágítani, 

hogy a mediáció kötetlenebb formában lefolytatható, 

mint a peres eljárások. A disszertáció rá kíván mutatni 

arra, hogy a házassági konfliktusokkal összefügg� 

közvetít�i eljárást milyen tényez�k befolyásolják, mi-

lyen specifikumokkal rendelkezik a többi alternatív 

konfliktusmegoldási, illetve mediációs eljárási formá-

tól. 

 

II. Kutatás tartalma, módszere és indoklása 

 

 A szerz� a téma bemutatása során els�sorban a 

kérdés interdiszciplináris ismertetésére törekszik. A 

közvetít�i eljárások ismertetése, csoportosítása mel-

lett, annak történetével is foglalkozik a dolgozat. A 

szerz� szintetizáló jelleg� munkára törekedett, a hazai 

és külföldi szakirodalom feldolgozásával. 
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1.   A disszertáció els� részében a szerz� felvázolja 

a szervezetek struktúráját, kultúráját, m�ködését, illet-

ve azt, hogy a szervezetek m�ködésében beálló nem 

megfelel� viszonyulások eredményeképpen bekövet-

kez� megoldatlan helyzetek, hogyan befolyásolják az 

egyénen keresztül más szervezetek m�ködését. A köz-

vetít�i eljárások ismertetése során els�sorban a házas-

ság felbontásával összefügg� alternatív eljárások be-

mutatására kerül sor. Az alternatív eljárások lényegé-

nek megismeréséhez elengedhetetlen, hogy a házasság 

felbontásának jogi útját is megismerjük. Ennek során 

olyan lényeges problémákra mutat rá a szerz�, melyek 

a válás során az eljárás alatt, vagy azt követ�en jelent-

keznek. A házasság felbontásának folyamat ismerteté-

se során, nem vizsgálja a materiális javakhoz köt�d� 

problémákat, hanem els�sorban azokat a kérdéskörö-

ket érinti, melyek a feleket mentálisan érinthetik, mint 

például a gyermek elhelyezése, illetve a vele való kap-

csolattartás. Az eljárás pozitívumainak érzékeltetése 

miatt a közvetítést a peres eljárással hasonlítja össze, 

kiemelve a közöttük lév� különbségeket. 

 A közvetítés részletes megismeréséhez bemuta-

tásra kerülnek az egyéb alternatív vitarendezési eljárá-
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sok is. Ennek során ezek történetével foglalkozik a 

szerz�. Az alternatív vitarendezési metódusok csopor-

tosítása után, azokat a hazai és európai uniós szabá-

lyokat ismerteti, melyek lehet�séget biztosítanak ezek-

nek az eljárásoknak az alkalmazására. 

 A közvetítés elméletével illetve, annak gyakor-

latával is foglalkozik a disszertáció. Ennek során kísér-

letet tesz a szerz� a közvetítés fogalmának meghatáro-

zására. A folyamat elemzésének bemutatásakor az 

eljárást befolyásoló tényez�kre is kitér, emellett elemzi 

a családi közvetítés specifikumait, kiemelt figyelmet 

szentelve a gyermek személyének. 

 A közvetít�i eljárás el�nyeit és hátrányait egy-

aránt részletesen tárgyalja a dolgozat. 

A disszertációban a szerz� felhívja a figyelmet 

azokra a fontosabb területekre, melyekben jogszabályi 

változás lehet szükséges és ennek megfelel�en – el�re-

láthatólag, de nem teljes mértékben - várható is.  

2.  A mediáció, illetve az alternatív konfliktuske-

zelési metódusok rendszertani és elméleti megközelí-

téséhez a dolgozat írója a hazai és nemzetközi szakiro-

dalmat használja fel: könyvek, cikkek, tanulmányok 

formájában. A közvetít�i eljárás történeti részének 
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áttekintése els�sorban a külföldi szakirodalomra tá-

maszkodik. A hatályos jogi szabályozás bemutatása és 

elemzése, természetesen a hazai és a nemzetközi jog-

források felkutatására és azok elemzésére épül. A jog-

források elemzését a szakirodalmi adatok feldolgozása 

egészíti ki. A témában egyre nagyobb internetes szak-

irodalom áll rendelkezésre. A szerz� ezeket is felhasz-

nálta a szakirodalom megismerése során, illetve a kü-

lönböz� nemzetközi szervezetek honlapjain található 

információk is jelent�s mértékben segítették a kutató-

munkát. A mediáció megítélését nem csak jogi szem-

pontból vizsgálja a disszertáció. A pszichológiai hátte-

ret ugyanilyen mértékben fontosnak tartja a m� készí-

t�je, ezért az ilyen irányú szakirodalom is felhaszná-

lásra került 

3. A szerz� hipotézisei a következ�k: 

• H1: A szervezeti konfliktusok esetén a 

mediáció alkalmazása nagyobb el�nyökkel jár-

hat, mint a peres eljárás során történ� vitaren-

dezés. 

• H2: A (családi) közvetítés speciális jellegéb�l 

következ�en a mediátornak speciális ismere-

tekkel kell rendelkeznie.  
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• H3: H2-b�l következ�en, a mediátorok speciá-

lis képzésére és a szakmai kompetenciahatárok 

kialakítására van szükség. 

• H4: A mediáció költségkímél�bb konfliktus-

rendezési mód, mint a peres eljárások 

 

III. Új kutatási eredmények  

 

1.  A disszertáció a mediáció alkalmazási lehet�-

ségét mutatja be a házassággal összefügg� konfliktu-

sok alkalmazási körében. A szerz� kísérletet tesz a 

mediáció fogalmának meghatározására. Ennek során 

nem a közvetít�i eljárást lezáró megállapodást tekinti 

feltétlen az eljárás sikerességének fokmér�jeként. A 

disszertáció írója szerint, a mediáció jogszabályi és 

egyéb meghatározásai túl sz�kkör�ek. A legtöbb meg-

határozás els�sorban jogi szempontból közelíti meg a 

közvetít�i eljárást, és meglehet�sen megállapodás 

orientált. Ezekkel szemben a mediáció (közvetítés), 

egy olyan összetett jogi-pszichológiai, formai kötött-

ségekt�l mentes folyamat, melyben a felek egy – álta-

luk közösen kiválasztott – semleges, pártatlan, harma-

dik személy (mediátor) segítségével, a közöttük fennál-
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ló konfliktus peren kívüli megoldására törekednek. A 

mediáció folyamán a felekben olyan pszichikai folya-

matok indulnak el, játszódnak le, melyek révén prob-

lémakezelésük, önértékelésük, toleranciájuk részben 

vagy teljes egészében pozitív irányba tolódik és az 

eljárás végén akár, - de nem szükségszer� feltételként, 

- a felek mindegyikének megfelel� megállapodás (kon-

szenzus) jöhet létre. 

A szakemberek nagy része a közvetít�i eljárás 

sikerét, - a peres eljáráshoz hasonlóan - els�sorban a 

folyamat végén meghozott döntés létrejöttét�l teszik 

függ�vé. A közvetít�i eljárás lényegét a szerz� ezzel 

szemben nem els�sorban az eredményes, mindenkép-

pen megállapodással záródó folyamatban látja, hanem 

abban, hogy a felek az eljárás során - mintegy elkerül-

hetetlen velejárójaként – kevesebb mentális sérülést 

szenvednek, mint a peres lejárásban.  A közvetít�i eljá-

rásban nem az a kizárólagosan lényeges, hogy a felek 

békésen megállapodjanak, hanem az is, hogy önbecsü-

lésük ne csökkenjen, a másik megértése létrejöjjön a 

folyamat végén. Ha a felek nem ellenségként válnak 

el, az a közöttük kés�bb létrejöv� kapcsolatokban is 

pozitívumként funkcionálhat. Ennek els�sorban azok-
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ban a szituációkban van jelent�sége, amikor a felek 

közötti kapcsolat - a házasságból született gyermek 

miatt – a válás után is rendszeres marad. 

2. A dolgozat írója szerint a családi közvetítés, a 

közvetít�i eljárások speciális csoportját képezi, mely-

nek része a házasság jogi úton történ� felbontásával 

kapcsolatos mediáció. A családi közvetítést, két f� 

csoportra lehet felosztani. Az egyik csoportot képezik 

azok a lehet�ségek, melyek során a jogi szabályozás 

keretei határozzák meg a procedúrát, tehát a mediáció 

kiegészít� szerepet játszhat. Ebbe a csoportba tartozik 

a házasság felbontása, a gyermekelhelyezés, illetve a 

gyermekelhelyezés megváltoztatása. A másik csopor-

tot azok az ügyek képezik, melyek a jogi szabályozás 

hatókörén kívül esnek. Ilyen esetek lehetnek például 

azok a családi konfliktusok, melyek az együttél� 

gyermek, szül�, és nagyszül� viszonyból adódhatnak, 

de ide tartoznak azok a konfliktusok is melyek házas-

ság felbontásához, gyermekelhelyezéshez kapcsolód-

nak, de nem tartoznak jogi útra. Ez utóbbiak alatt 

olyan problémákat ért a szerz�, melyeket a bíróság a 

házasság felbontása során nem szabályoz, de a felek 

életében jelent�s szerepet töltenek be. Azok a részlet-
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szabályok alkotják ezt a csoportot, melynek szabályo-

zása els�sorban a felek magánszférájába tartoznak, de 

jogi eszközzel nem kikényszeríthet�k (pl.: gyermek-

láthatás részletei; ki hozza el a gyereket az oktatási 

intézményb�l).  

A családi közvetítés típusai 

1. Jogi szabályozás körébe tartozó ügyek 

a) Házasság felbontása – válási mediáció 

b) Gyermekelhelyezés, gyermekelhelyezés 

megváltoztatása (gyermekvédelmi közvetí-

t�i eljárás, kapcsolatügyeleti mediáció) 

2. Jogi szabályozás körén kívül es� ügyek 

a) Családi konfliktusok (gyermek, szül�, 

nagyszül�) 

b) A házasság felbontásához, gyermekelhe-

lyezéshez kapcsolódó ügyek (részletszabá-

lyok), melyek nem tartoznak jogi útra 

3.  A mediáció a családi konfliktusok vonatkozá-

sában, preventív és korrekciós céllal is alkalmazható. 

Preventív funkciója els�sorban a házasságot megel�z� 

vagyonjogi szerz�désnél érvényesülhet. Preventív 

szerep alatt egy adott vitás szituáció olyan elmélyülé-

sének megel�zését is érti a disszertáció írója, melynek 
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során a felek már súlyos pszichikai sérüléseket szen-

vedhetnének el. Nem mindegy tehát, hogy egy konf-

liktus milyen állapotban, mely szakaszban kerül a 

közvetít�i eljárásba.  

Jóval szélesebb körben alkalmazható a korrek-

ciós célú mediáció. A jogi szabályozás körébe tartozó 

ügyek esetében idetartozhat a válási-, házasság felbon-

tásával összefügg� közvetítés, valamint a gyermekvé-

delmi közvetít�i eljárás és a kapcsolatügyeleti 

mediáció is. A jogi szabályozás körén kívül es� ügyek 

mindegyike alkalmas lehet a korrekciós mediáció al-

kalmazására. A családi konfliktusok (gyermek, szül�, 

nagyszül�) mellet, a házasság felbontásához, gyer-

mekelhelyezéshez kapcsolódó ügyek (jogi útra nem 

tartozó részletszabályok) megvitatásánál is sikerrel 

alkalmazható ez az eljárás.  

4.  A hazai és a külföldi, közvetítéssel foglalkozó 

szakirodalom jelent�s része a közvetítés lényegének 

elvesztését látná az eljárás kötelez�vé tételében. A 

mediáció – a konszenzust el�térbe helyez� szemléle-

ténél fogva – az esetek dönt� többségében, f� szabály-

ként önkéntes alapon m�ködik. 
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A szerz� álláspontja szerint, a mediációs eljá-

rás kötelez�vé tétele, - az önkéntesség mell�zése, - a 

kivételesen fontos érdekek, jogok érvényre juttatása 

érdekében képzelhet� el. Ilyen kiemelten fontos jog a 

gyermek mindenekfelett álló érdeke. A családi konf-

liktusok körébe tartozó ügyek esetében tehát megfon-

tolandó a közvetítés kötelez�vé tételének elrendelése, 

akár a peres eljárás el�tt, akár az alatt, de bizonyos 

esetekben a bírósági eljárás után is.  

5.  A mediátori tevékenység ellátása jelenleg nem 

tekinthet� önálló szakmának, mégis olyan feladatkört 

jelent, amihez speciális ismeretekre, gyakorlatra van 

szükség. Mivel a mediáció a jog és a pszichológia 

határterületén elhelyezked� hivatás, mindkét tudo-

mánykörb�l kell ismeretekkel rendelkeznie annak a 

személynek, aki jól szeretné ellátni e nehéz feladatot. 

Minden szakma el�feltétele, hogy jól körülhatárolható 

legyen a kompetencia területe. A jelenlegi helyzetben 

a mediátor szerepe nem különül el jól körülhatárolható 

módon a szociális munkás, szociálpedagógus, a jo-

gász, vagy akár a pszichológus szakmai kompetenciá-

jától. 
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6.  A családi közvetítés a mediáció speciális fajtá-

ját képezi. E specialitása els�sorban abból adódik, 

hogy ebben az eljárásban az emóciók jelent�sebb sze-

repet kapnak, mint a közvetítés egyéb változataiban. 

Az emocionális tényez� nem csak a válások során, 

hanem az egyéb családi konfliktusok során is fontos 

szerepet játszik. Az érzelmek nem csak a házastársa-

kat, hanem az összes hozzátartozót érintik. Fokozott 

figyelmet kell ezekben az esetekben a gyermekre for-

dítani.  

A gyermek mediációs eljárásba történ� bevo-

násánál, - legyen az akár peres-, vagy közvetít�i eljá-

rás – kiemelten ügyelniük kell arra a résztvev�knek, 

hogy a kiskorú ne érezze azt, hogy szülei között vá-

lasztania kell. A gyermek, bevonható ugyan a közvetí-

t�i eljárásba, de csak alapos és kell� körültekintés 

mellett. Nem mindenesetben, és f�leg nem minden-

áron. 

 

IV. Következtetések és a javaslatok 

 

1.  A közvetítés egy önálló hivatás, melynek szak-

szer� végzéséhez, megfelel� szint� szakmai, elméleti 
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és gyakorlati képzettség szükséges. Fontos lenne, tehát 

a szakterület pontos körülírása, definiálása. A szak-

mák közötti kompetenciahatárok meghúzása a haté-

kony m�ködés és elismertség egyik el�feltétele lehet. 

A szakma elismertsége, a képzés elterjedtsége után, 

illetve azzal párhuzamosan a továbbképzések el�írása-

in is érdemes elgondolkodni. A jogi illetve pszicholó-

giai-módszertani ismeretek b�vítése is elengedhetetle-

nül szükséges e szakma hosszú távú gyakorlásához. 

Egy törvénymódosító javaslat erre tesz intézkedéseket, 

remélhet�leg belátható id�n belül. 

A törvénymódosító javaslat még mindig nem 

tartalmazza azonban azt, hogy a közvetít� a végzettsé-

gének megfelel� területen végezhet mediátori tevé-

kenységet. A szerz� szükségesnek tartja, hogy a mi-

nisztérium a szakterületeket pontosan határozza meg, 

és az adott szakterülethez tartozó szakirányú végzett-

ségt�l tegye függ�vé annak közvetít�ként való gya-

korlási lehet�ségét. 

2.  Jelenlegi törvényi szabályozásunk szerint, a 

közvetít�i eljárás egy jogi út elkerülésére alkalmas, 

amellett m�köd� quasi eljárási forma. A sikeres 

mediációs eljárás eredményeként, a felek által közösen 
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elfogadott és aláírt megállapodás, bírósági eljárásban 

nem kikényszeríthet�. A bíróságok munkáját jelent�s 

mértékben megkönnyíthetné, ha a mediátor segítségé-

vel létrehozott, jogszabálynak megfelel� megállapo-

dást, egyezséget a bírónak csak jóvá kellene hagynia, 

akár a jogi kérdéseken túli szabályozással együtt is! 

A jelenlegi állapotokat ismerve a disszertáció 

írója, a távoli jöv�ben elképzelhet�nek tartja, a közve-

tít�i eljárásban megszületett jogszer� megállapodás, 

bírói jóváhagyás nélküli joger�re emelkedését és vég-

rehajthatóságát. A családi mediáció során ugyanis, 

olyan problémák kerülhetnek felszínre, várnak eldön-

tésre, melyeket legjobban a felek maguk tudnak meg-

oldani. Ehhez természetesen a meglév� jogszabályi 

háttér nem elegend�! A jelenlegi szabályozás egyéb-

ként is azt sugallja, hogy különösebb jelent�sége nincs 

a mediációs egyezségnek, hiszen annak ellenére, hogy 

a felek megállapodtak, lehet�ségük van arra, hogy az 

egyezséget „felrúgva”, minden különösebb procedúra 

és jogkövetkezmény nélkül, jogi útra tereljék az ügyet, 

ha kés�bb meggondolták magukat. Egy korábban kö-

tött, megegyezésen alapuló joger�s megállapodást 

azonban els�sorban csak közös megegyezéssel módo-
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síthatnának a felek. A be nem tartott joger�s 

mediációs egyezség végrehajtása, a bíróságok feladat-

körébe tartozhatna. Hiányzik tehát a motiváló er� ah-

hoz, hogy a felek megegyezzenek. 

3.  Az új Polgári Törvénykönyv tervezete szerint, 

a házastársak a házassági bontóper megindítása el�tt 

vagy a bontóper alatt – saját elhatározásukból vagy a 

bíróság javaslatára – kapcsolatuk, vagy a házasság 

felbontásával összefügg� vitás kérdések megegyezé-

sen alapuló rendezése érdekében külön törvényben 

szabályozott közvetít�i eljárást vehetnek igénybe. 

A szerz� álláspontja szerint, ha a felek a bíró-

ság javaslatára veszik igénybe a közvetít�i eljárást, az 

ugyanúgy a saját döntésük, mintha más javaslatát fo-

gadnák, vagy utasítanák el. A bíróság általi javaslatot 

ugyanis nem kötelez� elfogadni, a bírónak nem köte-

lessége javasolni. 

 El�relépést az jelenthetne, ha a törvény a kö-

vetkez�ket tartalmazná. A házastársakat a bíróság a 

házassági bontóper megindítása el�tt vagy a bontóper 

alatt –– kapcsolatuk, vagy a házasság felbontásával 

összefügg� vitás kérdések megegyezésen alapuló ren-

dezése érdekében - külön törvényben szabályozott köz-
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vetít�i eljárás igénybevételére kötelezheti, ha úgy lát-

ja, hogy közöttük egyezség létrejöttére esély mutatko-

zik.  

A közvetít�i eljárást, a gyermekes házaspárok 

esetében nem esetleges jelleggel, hanem kötelez� 

igénybevételként szükséges szabályozni. Az új Ptk. 

tervezete a jelenleg hatályos szabályozáshoz érdemben 

nem tesz hozzá jelent�set. A bíróságnak javaslattételi 

lehet�séget biztosít arra, hogy a szül�k figyelmét fel-

hívja a mediációs eljárás igénybevételére. El�bbre 

lépést jelent ugyan ennek a lehet�ségnek a jogsza-

bályban történ� deklarálása, azonban ez a javaslattételi 

jog jelenleg is megadatik a bíró számára.  A szerz� 

szerint, ezt az eljárást kötelez�vé kellene tenni ezek-

ben az esetekben is, mivel az új Ptk. kimondja, hogy a 

szül�i felügyeletet gyakorló szül�nek és a gyermeké-

t�l különél� szül�nek a gyermek kiegyensúlyozott 

fejl�dése érdekében – egymás családi életét, nyugal-

mát tiszteletben tartva – együtt kell m�ködniük. 

Természetesen szükség van ezekben az esetek-

ben azoknak az okoknak a felsorolására is, melyek a 

közvetít�i eljárást lefolytatását kizárják.  
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4. A rendelkezésre álló adatok alapján a közvetít�i 

díjak mértéke alapvet�en 5000-50.000 forint között 

szóródik. Lényeges kiemelni azt, hogy a Kvt. rendel-

kezése alapján a közvetít� és a felek közötti szabad 

megállapodás tárgya a közvetít� díjazása, amelynek 

mértéke els�sorban az ügy jellegét�l, bonyolultságá-

tól, az eljárás során az egyes közvetít�i megbeszélések 

számától függ. Az eljárás legalacsonyabb összege is 

sok család, személy vonatkozásában megterhel� lehet. 

 Az ingyenes közvetít�i eljárás igénybevétel-

ének lehet�sége, egy állami szektorhoz tartozó alkal-

mazotti, szakképzett réteg által ellátott feladat lehetne, 

vagy akár a magánmediátorokhoz köt�d�. Megoldás 

lehet – a jogi segítségnyújtáshoz hasonló – úgyneve-

zett „vegyes” rendszer bevezetése. A rászoruló felek-

nek az állam adjon segítséget a közvetít�k kiválasztá-

sában, és az ellenszolgáltatás megfizetésének meg-

könnyítésében. Míg mások a piaci alapon is m�köd� 

mediátorok közül választhassanak maguknak tetsz�, 

arra alkalmas embert. Az eljárás kötelez�vé tétele ese-

tén nem csak az ingyenesség esetleges bevezetése, de 

a díjak határok közé szorítása is megoldás lehet. 
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5. A szerz� hipotézisei részben beigazolódtak. Eszerint 

megállapítást nyert, hogy: 

• H1: A szervezeti konfliktusok esetén a 

mediáció alkalmazása nagyobb el�nyökkel jár-

hat, mint a peres eljárás során történ� vitaren-

dezés. 

• H2: A (családi) közvetítés speciális jellegéb�l 

következ�en a mediátornak speciális ismere-

tekkel kell rendelkeznie.  

• H3: Az el�z� hipotézis beigazolódásából kö-

vetkezik, hogy a mediátoroknak speciális kép-

zésre, és a mediátor szakma kompetencia hatá-

rainak kialakítására van szükség. 

• H4: Ez a hipotézis csak részben igazolódott be. 

A mediáció ugyanis, csak abban az esetben 

költségkímél�bb, mint a peres eljárások, 

amennyiben a közvetít�i eljárás sikerrel zárult; 

tehát a felek megállapodást kötöttek. Ameny-

nyiben a felek közötti közvetítés sikertelen, 

úgy a mediáció költségei, és az ezt követ� pe-

res eljárás költségei összeadódnak, így a köz-

vetít�i eljárás költségnövel� tényez�ként sze-

repel.  
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