
MEDIÁCIÓ 

A viták békés rendezésének útja. 

„Ha megtanulunk a szívünkből beszélni, az asztalra tenni a 

különbségeinket, és kölcsönös tisztelettel és méltósággal 

párbeszédet folytatni, annak a konfliktus megoldása lesz az 

eredménye.” 

(George Kohlrieser)  
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MI A MEDIÁCIÓ? 

Jelentése: egyeztetés, közbenjárás, közvetítés, békéltetés. 

Célja: egy mindkét fél által elfogadott egyezség létreho-
zása 

Speciális konfliktuskezelési módszer, a viták békés rendezé-
sének az útja, amely során egy pártatlan, kívülálló szakember 
segíti a felek közötti párbeszédet, egy közösen elfogadott egye-
zség létrehozása érdekében, elkerülve ezzel a kapcsolat elmér-
gesedését és az elhúzódó, kellemetlen pereskedést.  
 

KI A MEDIÁTOR? 

A mediátor az a pártatlan, kívülálló, közvetítő szakem-
ber, aki elősegíti a felek érdemi kommunikációját. Segít 
tisztázni a konfliktus természetét, feltárni annak valódi okait, 
megfelelő mederben tartja az érzelmi reakciókat és hozzásegí-
ti őket a mindkettőjük számára elfogadható egyezség 
megkötéséhez. A mediátor a konfliktusban álló felek igénye-
it és érdekeit azonos súllyal tiszteli és kezeli. 

A mediátor csak a folyamatot irányítja, nem kényszerít, 
nem hoz döntést, nem ítélkezik. A szükséges döntéseket a 
felek maguk hozzák meg. Ezzel szemben a bírósági eljá-
rásban a felek a döntés jogát  átadják a bírónak.  

Magyarországon a  közvetítői tevékenységet a 2003. III. 17-én 
hatályba lépett 2002. évi LV tv. szabályozza. 

A mediátor szakirányú képzettséggel és felkészültséggel rendel-
kező szakember, aki felvételt nyert a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium közvetítői névjegyzékébe. 
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PÁRKAPCSOLATI MEDIÁCIÓ 

Ha sérelmek, feszültségek, ki nem mondott problémák 

mérgezik kapcsolatát házastársával, élettársával, párjával, NE 

várja meg a kapcsolatuk visszafordíthatatlan ellehetet-

lenülését! 

 

KINEK AJÁNLJUK? 

A párkapcsolati mediációt azoknak ajánljuk, akik még a kap-
csolat megmentésében gondolkodnak és ennek érdekében 
képesek és hajlandóak cselekedni és saját kezükbe venni pár-
kapcsolatuk sorsát. Szintén ajánljuk azoknak a pároknak, akik 
nem tudják eldönteni, hogy mit kezdjenek a házasságukkal, 
párkapcsolatukkal. Nem tudják, vagy nem merik felmérni, hogy 
menthető-e még vagy sem, elváljanak-e útjaik vagy sem. 

Ha a családban hiányzik a párbeszéd, az egymásra figye-
lés, nem tudják megszólítani a gyermekeiket, az anyósukat és 
„süket fülekre találnak” családtagjaiknál, segítséget és megol-
dást nyújthat, a 

CSALÁDI MEDIÁCIÓ 

mely hatékony és gyakorlati útmutatást nyújt együttélési prob-
lémáik megoldásához, a családi béke helyreállításához és fenn-
tartásához. 

 

Célja, hogy a család minden tagjának valóban otthon le-
gyen a legjobb! 
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VÁLÁSI MEDIÁCIÓ 

Azoknak a házastársaknak ajánljuk, akik eldöntötték, 
hogy elválnak, de szeretnék elkerülni a bizonytalan kimenetelű, 
költséges és elhúzódó jogi eljárást. 

A bírósági eljárás rövidebb és egyszerűbb lesz, mert be-
nyújtásra kerül a felek közös akaratából, önkéntesen létrejött 
egyezség: a vagyonmegosztás, a szülői felügyelet, gyermekel-
helyezés, a tartásdíj és a kapcsolattartás kérdéseiben. 

2014. március közepétől hatályossá válik a polgári törvény-
könyv módosítása, amely alapján a bíró mediátorhoz küldheti a 
váló feleket. A szülői felügyelet rendezésének kérdésében 
a felek kötelesek lesznek megjelenni a mediátornál! A hi-
vatalból kirendelt mediátor igénybevétele illetékmentes 
lesz.  

Előnyei:  

- költséget, időt, energiát takarít 
meg; 

- kizárja a nyilvánosságot, bizal-
mas és diszkrét; 

- nincs külső nyomás vagy kény-
szer; 

- a gyermekek a lehető legkevésbé sérülnek; 

- a gyermek érdeke, lelki egyensúlya, biztonságos jövője áll 
a középpontban; 

- korrekt, kulturált, szülőtársi kapcsolatban, a jövőbeni együtt-
működést fenntartva válhatnak el útjaik. 
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Mikor alkalmazható sikeresen a 

GAZDASÁGI MEDIÁCIÓ? 

Minden olyan esetben, amikor PÉNZRŐL van szó! Azaz 

amikor a konfliktus középpontjában anyagi érdekek állnak. 

Életünk számos területén adódnak anyagi érdekeket érintő konf-
liktusok, akár magánéletünkben, akár a munkánk során.  

Ilyenek a vállalkozások közötti konfliktusok, a cégtársak 
egymás közötti vitái, munkahelyi, munkaügyi, társasházi, 
örökösök közötti érdekkülönbségek, valamint a válással 
együtt járó vagyonmegosztás kérdése is. 

A gazdasági perekkel kapcsolatos eljárások nélkülözhe-
tetlen előfeltétele a gazdasági vagy üzleti mediáció. Minden 
esetben a feleknek először meg kell próbálni egyezséget kötni 
és csak azt követően lehet perre menni. 

 

A GAZDASÁGI MEDIÁCIÓ CÉLJA 

Egy nyer/nyer egyezség megszületése 

A nyer/nyer olyan gondolkodásmódot jelent, amely mindenben 
a kölcsönös előnyöket keresi. Azt jelenti, hogy az egyezségek 
illetve megoldások kölcsönösen előnyösek, mindegyik fél számá-
ra kielégítőek legyenek. A nyer/nyer megoldások alkalmazásá-
nak segítségével minden érintett jó érzéssel tud a döntésre gon-
dolni, és az akciótervet is a magáénak tudja tekinteni. 
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Családi Információs Pont 
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. 

www.voroskeresztbaz.hu/csaladok 

www.facebook.com/CSIPMezocsat 

mezocsat@voroskereszt.hu 

MEDIÁTOR  

 

 

KÓS MARIANN 

igazságügyi mediátor 

30/9033-386 

info@mediatormiskolc.hu 


