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Tantárgy leírás:  
A tantárgy elsődleges célja: a hallgatók kommunikációs és konfliktuskezelő kompetenciáinak 
fejlesztése, az alternatív vitarendező eljárások (AVR) elméleti és gyakorlati kérdéseinek 
megismertetése az angolszász, az európai és a hazai jogforrások, a szakirodalom, illetve a gyakorlati 
tapasztalatok figyelembevételével, elsősorban a mediációs folyamat alapelveire, technikáira, 
szakaszaira fókuszálva és mindezt helyzetgyakorlatok segítségével elmélyítve. 
 
Tematika 
1. hét 
Előadás:  A konfliktus meghatározása, kialakulásában szerepet játszó tényezők. Új, dinamikus 

konfliktusszemlélet. A konfliktus eszkalációja, a beavatkozás megfelelő ideje. 
Konfliktustípusok, potenciálisan destruktív és konstruktív konfliktusok. Explicit, 
implicit konfliktusok. A konfliktusmegoldás értékei. Konfliktuskezelési stílusok, 
vitakarakterek. Érdek alapú viselkedés – érzelem alapú viselkedés. A munka világának 
konfliktusai, a munkaügyi viták sajátosságok, feloldásuk rendszere 

 
2. hét 
Előadás:  A kommunikáció tartalma, elkülönülő területei. A kommunikáció hatékonyságát, 

eredményességét befolyásoló tényezők, az egyes kommunikációs csatornák 
információ-értéke, a munkahelyi szereplők kommunikációja. A kommunikáció 
kongrugenciája, és az összhangteremtés eszközei  

 
3. hét 
Előadás:  A mediáció fogalma, története, gyökerei, a munkajogi mediáció. A munkajogi 

mediáció lényege, működése. Mikor célszerű alkalmazni? Egyéb alternatív vitafeloldó 
módszerek, terminológiai tisztázás.  

 
4. hét 
Előadás:  Meciáció a magyar jogrendszerben. 2002. évi LV. Törvény a közvetítői 

tevékenységről. Tettes-áldozat közvetítés. Individuális és kollektív munkaügyi viták. 
Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat megalakulása, működése. 
Tapasztalatok a munkaügyi mediálás területén 

 
5. hét 
Előadás:  Konszenzusos folyamatok kontra bírósági eljárás. A mediáció típusai. A munkajogi 

mediáció szereplői, a szereplők igényei. Alapelvek. A munkajogi mediálás indikációja 
 
6. hét 
Előadás:  A mediátor képességei, alapvető elvárások, jogszabályi előírások. Lehetséges 

mediátori attitűdök. A mediátor erényei. Asszertivitás, neutralitás, titoktartás. 
Problémacentrikus kommunikáció. Mediátori szerep. A mediátor feladatai, illetve amit 
nem ajánlott tennie. Az erőegyensúly biztosításának jelentősége. Az egyes mediátori 



eszközök alkalmazásának technikája. Etikai szabályok. Metakommunikatív 
megnyilvánulások 

 
7. hét 
Előadás:  Eset bekerülése a mediációs rendszerbe. Kulcsfeladatok, az első kapcsolatteremtés 

jelentősége. Bátorítás a részvételre. Az eljárás előkészítése. Elvárások, célok 
tisztázása. Bizalom elnyerése 

 
8. hét 
Előadás:  Mediációs eljárás első szakasza: megnyitás, ismertetés. Hasznos mondatok a 

meditároknak. Bizalom elnyerése, pártatlanság kialakítása. Módszer kiválasztás, 
döntés a szemtől szembeni mediáció mellett és ellen. Felek elkötelezettségének 
biztosítása, felkészítése. A mediációs szerződés megkötése. Helyzetgyakorlatok 

 
9. hét 
Előadás:  A második szakasz: a felek nyitó megállapításai. Lehetőség a megszakítás nélküli 

beszédre. Korai konfliktusok kezelése. Mediátor összefoglalása, konstruktív 
összegzés. A megvitatható problémák meghatározása. Helyzetgyakorlatok 

 
10. hét 
Előadás:  Harmadik szakasz: a probléma feltárása. Megoldható és megoldhatatlan problémák. 

Teendők problémás témák felszínre kerülésekor. Hatalomkiegyenlítés. Különgyűlések 
stratégiája, a tükrözés technikája. Helyzetgyakorlatok 

 
11. hét 
Előadás:  Negyedik szakasz: megegyezés kialakítása. Felek ajánlatainak kiemelése, lehetőségek 

értékelése. Megegyezés ellenőrzése és feljegyzése – a követhető megállapodás 
ismérvei. Lezárás és utókövetés. Teljes mediációs tárgyalás levezetése, elemzése 

 
12. hét 
Előadás:  Hazai szervezetek a munkajogi mediáció körében. Partners Hungary Alapítvány, 

Országos Mediációs Egyesület, Rézler Gyula Alapítvány. Nemzetközi gyakorlat: 
angolszász mediáció és a kontinentális jogrendszerek eredményei. Az EU elvárásai az 
AVR szabályozásában 

 
13. hét 
Előadás:  Esettanulmányok elemzése. Szituációs játékok. Helyzetgyakorlatok 
 
14. hét 
Előadás:  Esettanulmányok elemzése. Szituációs játékok. Helyzetgyakorlatok 
 
15. hét 
  Összefoglaló, kérdések és válaszok.  
 
Irodalom: 
1. Sáriné dr. Simkó Ágnes (szerk): A MEDIÁCIÓ - A közvetítői tevékenység, HVG-ORAC kiadó, 

Budapest, 2006. 
2. Dr. Eörsi Mátyás, Dr. Ábrahám Zita: Pereskedni rossz, Minerva Kiadó, Budapest, 2003. 

3. Barabás A. Tünde: Börtön vagy egyezség?, KJK KERSZÖV kiadó, Budapest, 2004. 

4. BENETT, Mark D, Scott H. HUGHES, The Art of Mediation, Second Edition NITA, NM, USA, 
2005. 

 
Tantárgyi követelmények:  
Vizsga típusa: kollokvium 



Vizsgaforma: A hallgatóknak az konfliktus menedzsment területét érintő, az előadások alapján 
megfogalmazott tesztkérdéseket kell helyesen megválaszolniuk. 
 
Érdemjegy javítása vizsgadolgozat készítésével lehetséges a tantárgyfelelőssel történő egyeztetés 
alapján. 
 
A tantárgyfelvétel feltétele:  

 


