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A döntés a felek 
kezében marad  
A bírósági eljárással 

ellentétben itt a felek 
maguk döntik el, hogy 

mit vállalnak.  

Hatékony  
A mediátor segít a 

problémán tartani a 
fókuszt. Figyel a 
megállapodás 

betarthatóságára.  

Költségkímélő  
A vitarendezés a 

kezdetektől közös 
keretben zajlik. Válás 

esetén például az 
előkészítő 

beszélgetések és max 
2-3 mediációs ülés 
után kész lehet a 

közös megegyezést 
biztosító 

dokumentum.  

ELŐKÉSZÜLETEK  
Jelentkezés és 

előkészítő 
beszélgetések 

1
MEDIÁCIÓ  

Mediációs üléseken 
zajlik a fontosnak tartott 

témák megbeszélése 

2
EREDMÉNY  
Békésebb 

kommunikáció,  
konkrét megállapodás

3

Mi történik a mediátornál?   
A vitás felek egyike megkeresi a mediátort, majd ha mediálható ügyről van 
szó, és a másik fél is önként vállalja az alternatív vitarendezést, akkor 
előkészítő beszélgetésekre kerül sor, külön-külön minden féllel. Az ezt követő 
mediációs üléseken már együtt vannak jelen a felek, akik a mediátor által 
biztosított keretben mondhatják el saját megéléseiket és igényeiket. Az ülés 
viszonylag kötött menet szerint zajlik, és a mediátor által használt módszerek 
biztosítják az egyenrangú és előremutató kommunikációt a felek között. Ha 
létrejön a megállapodás, akkor ezt írásban megkapják a felek is. Az első 
üléstől kezdve négy hónap áll rendelkezésre, hogy a mediáció befejeződjön, 
de általában 2-3 mediációs ülésnél többre nincs szükség. 

http://csikosdora.hu
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MILYEN ÜGYEKBEN TUDOK SEGÍTENI?   
Általános családi viták esetén, és életvégi kérdéseket illetően (pl. 
ápolás, elhelyezés, temetkezés, öröklés kérdései).  
Válás esetén, illetve válás vagy veszteség után az új egyszülős- vagy 
mozaikcsalád formálódása kapcsán.  
Munkahelyen belül személyközi, és a közösséget érintő vitás 
kérdésekben.  

Elérhetőségeim:  
Email: info@csikosdora.hu  
Tel: +36705308489  
Helyszín:  
1027 Budapest Frankel Leó út 6. 

A mediáció alapelvei  
A mediációnak különböző irányzatai 
vannak. Itt most az általam is képviselt 
facilitatív, azaz a folyamat irányításán 
keresztül támogató mediációról lesz szó.  

1. A mediátor semleges - furcsa lehet elsőre, de 
a mediátornak nem az a célja, hogy 
mindenképpen megállapodás szülessen a felek 
között, azaz az eredményt tekintve semleges. 
Sokkal fontosabb, hogy ha születik 
megállapodás, az betartható legyen a 
mindennapokban is, és hogy a felek közötti 
kommunikáció javuljon.  

2. A mediátor pártatlan - folyamatos önreflexió 
és szakmai tapasztalat szükséges hozzá, de 
valóban nem szurkolunk egyik félnek sem.  

3. A részvétel önkéntes - a felek önként döntik 
el, hogy elkezdik-e a mediációt, és bármikor 
dönthetnek úgy, hogy nem kívánják folytatni.  

4. Titoktartás - minden információ abban a 
körben marad, ahol elhangzott. Ez vonatkozik az 
előkészítő beszélgetésekre, az ülésekre és az 
esetleges különtárgyalásokra is.  

5. A jövőre irányul - a mediáció során nem 
keresünk felelősöket, a múltbeli történések 
ismertetésének célja a felek igényeinek, 
érzelmeinek megértése. A jelen helyzetből 
kiindulva, a jövőben működtethető 
megoldásokra fókuszáló beszélgetés zajlik. 

HA SZERETNÉD RENDEZNI VITÁS ÜGYEDET  
Ajánlás alapján, vagy az Igazságügyi 
Minisztérium által vezetett közvetítői 
névjegyzékből válassz megfelelő mediátort. 
Gondold át, hogy mik azok a témák, amikről 
beszélgetni kell ahhoz, hogy a konfliktust 
feloldjátok. Az előkészítés és az ülések során 
tartsd tiszteletben a másikat, de beszélj 
őszintén érzéseidről. A megoldás keresése 
során legyél nyitott, és  igyekezz 
megvalósítható vállalásokat tenni. Hagyatkozz a 
mediátorra a beszélgetés irányításában.  

6. A mediáció nem tanácsadás - a facilitatív 
irányzat szerint dolgozó mediátorok nem adnak 
tanácsot. A legjobban működő megoldásokat a 
felek maguk tudják kidolgozni, ehhez a mediátor 
a felek közötti hatékony párbeszédet támogatja, 
azaz facilitálja. Ha valamilyen háttér 
információra van szükség a megállapodás 
kidolgozásához, egyes pontok részletes 
tisztázásához, akkor behívhatnak külső 
szakértőket.  

7. A mediációban részt vevők felelőssége - a 
mediátor felelőssége, hogy legjobb szakmai 
tudása szerint vezesse a folyamatot, és betartassa 
a kereteket a felekkel. A felek felelőssége, hogy 
behozzák a vitás témákat, meghallgassák a másik 
felet, és közösen dolgozzanak ki működő 
alternatívákat. 
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