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Az AVR átfogó fogalom, amelybe olyan eljárások 
tartoznak, melyek alternatívát nyújtanak a fegyelmi 
és bírósági eljárás mellett, illetve lehetőséget 
nyújtanak azok elkerülésére.

Dr. Barinkai Zsuzsanna,  Dr. Bártfai Judit, Dr. Dósa Ágnes, Dr. Gulyás Kálmán, Dr. 
Herczog Mária, Dr. Horváth Éva, Dr. Kutacs Mária, Lovas Zsuzsanna, Dr. Molnár 
Gábor: A mediáció. A közvetítői tevékenység 2006 hvgorac Lap- és Könyvkiadó
kft.

Az AVR fogalma



A mediáció fogalma

„A mediáció lényege, hogy képes 

a feleket egymás felé fordítani, de nem úgy,

hogy szabályokat kényszerít rájuk, hanem

segít megteremteni kapcsolatuk újszerű és 

közös felfogását, melynek révén 

megvmegvááltozik a kltozik a kéét ft féél egyml egymááshoz valshoz valóó

viszonyulviszonyuláásasa.”

(Riskin,1994.)



A MEDIÁCIÓRÓL 
ÁLTALÁBAN

• Békés konfliktuskezelési technika

• Strukturált beszélgetésforma

• A konfliktusokat a változás forrásának tekinti

• Jogorvoslati eljárás

• Tapasztalati tény, hogy a vitarendezés, ezen belül a jogviták 
rendezésének leghatékonyabb módja az egyezség.

• A felek maguk rendezik el egymással problémájukat, semmilyen 
formai kötöttség nem szabályozza magatartásukat, ráadásul az 
egyezségkötés költségei nyilvánvalóan eltörpülnek egy peres 
eljárás költségvonzataihoz képest, nem is beszélve az 
időtényezőről. Ezeken felül azonban a legfontosabb előny, hogy az 
egyezség után a felek jó viszonya sokkal valószínűbben állhat 
helyre, mint egy per lezárása után.



Resztoratív (helyreállító) 
eljárások

Resztoratív folyamat alatt, azon eljárás 
értendő, mely az áldozatot, az elkövetőt és 
bármely, a cselekmény által érintett személyt 
és közösséget bevon, együttesen dolgozzák ki 
a cselekményre adandó válaszokat és a tett 
következményeként kialakult problémák 
megoldását.

(ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottság 2002-ben megjelent dokumentum szerint )



Egyeztetési eljárás az 
oktatási intézményekben

2008. december 9-étől a nevelési-
oktatási intézmények működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 32. §-a 
normasértés esetén lehetővé teszi az 
érintettek számára, hogy egy egyeztető
eljárásban vegyenek részt még a 
fegyelmi tárgyalás lefolytatását 
megelőzően. 



Iskolai alkalmazás

• Cél: a konfliktuskezelés mellett viselkedésváltozás 
elérése, attitűd-váltás 

• Resztoratív gyakorlatok bevezetése a 
mindennapokban

• Mediációs konfliktuskezelés biztosítása

• Időigényes

(Oka: a technikák bevezetése  és gyakorlása 
kiterjed az érzelmeket és szükségleteket tükröző
kommunikációtól a formális jóvátételi eljárásokig)



Resztoratív gyakorlat 
alkalmazási terepei:

• Prevenció - együttműködések megalapozása, 
problémák megelőzése: PROAKTÍV KÖR

• Válasz egy konfliktushelyzetre vagy 
problémát okozó viselkedésre: REAKTÍV KÖR

• Válasz normasértésre, bűntettre: 
KONFERENCIA (fegyelmi eljárást megelőző
beszélgetéseknél, eljárás alatt/után)

• Súlyos konfliktus: KONFERENCIA VAGY 
REAKTÍV KÖR



Konfliktuskezelési 
stratégia ábra



Szociális fegyelmezési 
séma



Büntetés vagy 
helyreállítás

Büntető igazságszolgáltatás Helyreállító igazságszolgáltatás 

1. A bűn/bűntett az állam elleni vétek. A bűntett személy-személy elleni vétek.

2. A múltra koncentrál, a bűntettre, amit az 
elkövető végrehajt. 

A problémamegoldásra fókuszál, amit a 
jövőben a helyreállítás érdekében tenni kell. 

3. Folyamatos ellentétes viszony az elkövetővel 
szemben. 

Párbeszédes és egyeztető viszony.

4. A büntetés kiszabásának célja: megtorlás, 
elrettentő példa. 

Visszaállítás elrendezése: jóvátételben való
megegyezés, mindkét oldalon a helyreállítást 
célozza meg. 

5. Beavatkozás-centrikus: az elkövetővel 
szemben az állam részéről. 

Megismerés-centrikus: a sértett és az elkövető
helyzetének megismerése, a sértett 
kárigényének rendezése; az elkövető bátorítása 
a felelősségvállalásra. 

6. A bűncselekmény pusztán jogi definíció: 
minden morális, szociális, gazdasági és egyéb 
szempont mellőzése. 

A bűncselekmény értelmezése széles: morális, 
szociális, gazdasági és egyéb szempontok 
figyelembevétele. 

7. A bűn bélyege eltávolíthatatlan –
stigmatizáló. 

A bűn bélyege eltávolítható: a helyreállító
folyamat következményeként. 

8. Elfogadhatatlan a megbánásra és 
bocsánatkérésre való biztatás. 

Mindkettő lehetséges alternatíva az elkövető
számára. 



A RETRIBUTÍV (megtorló) 
kérdések

Milyen szabályszegés történt ?

Ki tette?

Miért tette?

Mit érdemel?

Ki fog dönteni?
H.ZEHR, 2002



RESZTORATÍV 
(helyreállító) kérdések

A helyreállító kérdezési mód a továbblépés lehetőségét kínálja 
és a konfliktusok problémaorientált megoldásához vezet.

Mi történt?

Kit érintett?

Hogyan érintette?

Mit kell tenni, hogy a dolgok rendbe jöjjenek?



Miért hatásos a 
resztoratív technika?

• Gondoljatok egy konfliktusra, 

– amikor megbántottak…

majd, 

– amikor te bántottál meg…



A resztoratív eljárás 
lehetővé teszi:

Az áldozatnak :

• Érzéseiről beszéljen az elkövetőnek.

• A családjától és a barátoktól támogatást kapjon.

• Legyen beleszólása abba , hogy miként tehető jóvá az okozott kár.

Az elkövetőnek :

• Szembe nézhet az általa elkövetett cselekmény valódi 
következményeinek.

• Rádöbbenhet a másoknak okozott kárra, fájdalomra

• Bocsánatot kérhet az áldozattól.

• Egy helyreállított bizalmi helyzetből folytathatja az életét.

Kézikönyv a a konfliktuskezelés szemtől szembe konferenciamodell alkalmazásához- Kivonat a Zöld Kakas Líceum facilitátorai számára 11-
12 oldal



Mi biztosítja az eljárás 
sikerét?

4 utas modell
• Erkölcsi gondolkodás (prekonvencionális, konvencionális, 

posztkonvencionális szint - Kohlberg) felelősségvállalás, asszertivitás

• Semlegesítés (felelősség tagadása, áldozat támadása, a kár 

bagatellizálása, kényszerből cselekvés, korábban jó voltam)

• Szégyenérzet, Reintegratív szégyen 
(szégyen és bűntudat, 3D)

• Társadalmi kötelékek – támogató személyek, közösség 

jelentősége
(Dr. Fellegi Borbála: Út a megbékéshez)



Az AVR hatása  és eredménye az 
iskolai  környezetben

• Elterjedhet az erőszakmentes kommunikáció használata

• Nőhet az előítélet-mentes gondolkodás esélye

• A gyerekek megbélyegzés nélkül tanulhatják meg a helyes 
viselkedést

• Javulhat az iskola és a szülők viszonya

• A diákok megtanulnak együttműködni

• Fejlődhet a gyerekek saját és környezetük iránti 
felelősségérzete

• Az iskola egy biztonságos hely lehet

• Visszaszorulhat az iskolai erőszak

• Javulhat a munkaközösség hangulata

• Csökkenhet a hátrányos helyzetű gyerekek lemorzsolódása



Hogyan építse be az 
AVR-t a munkájába?

Az iskolai élet minden színterén 
működtethető

(szünetben, tanórán, külön üléseken, szülői 
értekezleten, tantestület működésében)



Milyen erőforrásokat 
igényel az oktatási 
intézményektől?

• Egyéni (nyitottság, bizalom, türelem, a 
módszer elsajátítása)

• Közösségi (tervezés, tanácsadói háttér 
biztosítása, együttműködés társintézetekkel, 
pedagógusok delegálása tréningre, 
pályázatok)

• Kifogás: idő



OFI Alternatív vitarendezés 
projekt 2008-2012.

Célja: az alternatív vitarendezési módszerek 
megismertetése, népszerűsítése, országos hálózat 
alapjainak megteremtése a szakiskolákban és 
szakközépiskolákban

Megvalósító: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából a Munkaerő-piaci Alap támogatásával 

valósul meg.



A projekt tevékenységei

• Akkreditált pedagógus-továbbképzések szervezése 
(AVR módszerek)

• Együttműködő intézmények széleskörű szakmai 
segítése (pl.: film, kiadvány, tanácsadás, 
projektnapok)

• Kutatás (konfliktuskezelési gyakorlat, AVR 
módszerek ismertsége)



74 együttműködő intézmény

együttműködő intézmények 2012 előtt kezdődően (22)        
expanzió 2012-től (52)

(jel mérete növekszik: adott településen több együttműködő intézmény)



985 fő képzett pedagógus 
és egyéb szakember



A képzések célkitűzései

A résztvevő pedagógusok szemléletváltásának 
elősegítése a konfliktuskezelés területén:

•a pedagógusok ismerjék és értsék a konfliktusok 
speciális természetét, jellegzetességeit

•a mindennapi munkájuk során tudatosabban vegyenek 
részt a  konfliktushelyzetek megoldásában

•Olyan konstruktív beavatkozási technikákat 
sajátítsanak el, mellyel hosszú távon változásokat 
érhetnek el (AVR módszerek és technikák 
megismertetése és  gyakorlati  alkalmazásának segítése)



Mit nyújt a program 
pedagógusoknak?

• Komplex segítségnyújtás a szemléletváltásban

• Számos gyakorlási lehetőség biztosítása, hogy az 
új konfliktuskezelő módszer alkalmazható legyen

• Személyes igényekre, kérdésekre  közös válaszok 
keresése – iskolákra adaptált támogatás

• Utánkövetés és tanácsadás a tréning után



Tapasztalataink a résztvevők 
visszajelzései alapján

• Örömmel vették a képzés gyakorlatorientáltságát

• Segített nekik a már ösztönösen használt 
módszerek fogalmi keretbe helyezése, 
tudatosabbá tétele

• További szakmai segítséget várnak (képzések, 
tanácsadó szolgálat)



Vegyen részt
felmérésünkben!

felmeres.ofi.hu

Iskolai konfliktuskezelés, alternatív 
vitarendezés 

(elektronikus kérdőív)



Elérhetőségek

Weboldal: 

mediacio.ofi.hu

Facebook: 

(http://www.facebook.com/vitarendezes)

Zártkörű fórumoldal:

mediacio.forum.ofi.hu

Ingyenesen hívható szám:

06-80-204-976


