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Rész vé te li el já rá sok
te le pü lé si és kö zös sé gi vi ták 
és konf lik tu sok ke ze lé sé re
– ja vas lat egy kon zisz tens
terminológiára

Vi tá ban álló fe lek szá má ra több le he tõ ség
kí nál ko zik konf lik tu sa ik ren de zé sé re. Meg -
be szél he tik a kér dést és meg egyez het nek,
meg kér het nek egy pár tat lan, ún. har ma dik
sze mélyt, hogy se gít se a meg egye zést, vagy
akár arra, hogy – ál lás pont ja ik meg hall ga tá -
sa után – dönt sön he lyet tük, de al kal maz -
hat nak akár erõt vagy kény szert is ál lás pont -
juk ér vény re jut ta tá sá ra. Az elsõ ábra a kü -

lön bö zõ vi ta ren de zé si stra té gi ák sze rep lõ it,
vi szo nyu kat és a stra té gi ák vá lasz tá sá nak
kö vet kez mé nye it ha son lít ja össze. Azt mu -
tat ja, hogy a leg jobb, ha a fe lek ma guk meg
tud nak egyez ni: vagyis, kap cso la tuk meg -
rom lá sa nél kül, mind egyi kük meg elé ge dé sét 
szol gá ló meg ol dást tud nak ta lál ni. Ami kor
ez nem si ke rül, és egy (az érin tett fe lek hez
ké pest) kí vül ál ló har ma dik fél (dön tõ bí ró,
bí ró ság vagy szer ve zet) hoz dön tést, nem -
csak a fe lek be fo lyá sa csök ken, de gyak ran
kap cso la tuk is meg rom lik a fo lya mat so rán.
Emel lett a fo lya mat drá ga is, gyak ran el hú -
zó dik, és a vé gén ál ta lá ban leg alább ez egyik
fél elé ge det le nül ke rül ki be lõ le. A köz -
vetlen meg egye zés és a kül sõ dön tés ho zás
kö zött áll nak az Al ter na tív Vi ta ren de zés
(AVR) fo lya ma tai, ame lyek ben egy pár tat -
lan har ma dik fél se gí ti a fe le ket ab ban, hogy
meg ta lál ják a szá muk ra el fo gad ha tó meg -
oldást.1

1 Az AVR ki fe je zés ben az al ter na tív meg je lö lés arra utal,
hogy al ter na tí vá ja a hi va ta los, bí ró sá gi, pe res el já rás nak.

1. ábra. Vi ta ren de zé si stra té gi ák
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A cikk ben az AVR mód sze rek kö zül a me -
di á ci ó ról és a hely re ál lí tó el já rás ról írok,
mert ezek a leg el ter jed teb bek az ön kor mány -
za ti és te le pü lé si ügyek ben. A két mód szert
alap el vei te szik szá mom ra fon tos sá: mind ket -
tõ arra a mély meg gyõ zõ dés re épül, hogy az
em be rek és cso por tok ké pe sek bölcs dön té se -
ket hoz ni az éle tük kel kap cso lat ban, ha meg -
fe le lõ kö rül mé nye ket te rem tünk a dön té si
fo lya mat hoz. Mind két fo lya mat cél ja az em -
ber i sza bad ság le he tõ sé gé nek meg te rem té -
se: le he tõ ség arra, hogy a fe lek sza ba don be -
szél je nek, le ve gyék ál ar ca i kat, meg mu tas sák
em ber sé gü ket, fel fed jék el vá rá sa i kat és küzd -
jenek ér tük, fel- és el is mer jék hi bá i kat és fe -
lelõsségüket, sa ját ér ték rend jük alap ján dönt -
se nek és cse le ked je nek.

Mi köz ben az AVR mód sze rek nek sok
kö zös vo ná suk van, sok fé le irány és is ko la
is ki fej lõ dött, ame lyek hang sú lyuk ban el -
térõ meg kö ze lí té se ket és esz kö zö ket al kal -
maz nak a vi ta ren de zés tá mo ga tá sá ra. A sok -
fé le is ko la és mód szer jó hír, mert sok fé le le -
he tõ sé get kí nál, ugyan ak kor meg ne he zí ti az
el iga zo dást azok szá má ra, akik nem ren -
delkeznek a te rü let mé lyebb is me re té vel.
A hely ze tet to vább ne he zí ti, hogy a kü lön -
bö zõ irány za tok gyak ran ugyan azo kat a sza -
va kat hasz nál ják kü lön bö zõ tar tal mak meg -
je lö lé sé re. Ez a tény ho má lyos sá és bi zony -
ta lan ná te szi egyes fo gal mak je len té sét és
ne he zí ti a tá jé ko zó dást.

Cik kem cél ja, hogy rend sze rez ze a ki ala -
kult meg kö ze lí té se ket és ja vas la tot te gyen
egy kon zisz tens ma gyar szó hasz ná lat ki ala -
kí tá sá ra. A kon zisz tens ter mi no ló gi á ra tett
ja vas la tot az irá nyok és mód sze rek rend sze -
re zé sé re épí tem, ki emel ve és szét vá laszt va az 
alap el vek ben, cé lok ban, fo lya ma tok ban és
esz kö zök ben rej lõ kü lönb sé ge ket.

A mun ka ak tu a li tá sát az adja, hogy az
AVR mód sze rek hasz ná la ta még arány lag új 
Ma gyar or szá gon. A bün te tõ jog ban és szo -
ciá lis te rü le te ken ter jed hasz ná la tuk, de az
ok ta tás ban és te le pü lé si gya kor lat ban még
csak most ve ze tik be. Ami kor egy mód -
szer még új egy or szág (nyelv) gya kor la tá -
ban, van esély arra, hogy egy ko he rens ter -

mi no ló gia alap ján ke rül jön be ve ze tés re, és
ne kü lön bö zõ or szá gok ból és nyel vek bõl
szár ma zó, egy más sal ve te ke dõ szóhaszná -
latot össze ve gyít ve. Ha még most meg tud -
nánk egyez ni – az AVR be ve ze té sé nek ide -
jén – egy ko he rens szó hasz ná lat ban, pon -
tosabbá és funk ci o ná li sab bá te het nénk a
ki alakuló ma gyar ter mi no ló gi át, könnyeb -
bé és ért he tõb bé az AVR-rel kap cso la tos
kom mu ni ká ci ót.

Még egy érv a téma ak tu a li tá sa mel lett:
sok dön tés ho zó hal lott már egyes AVR
mód sze rek rõl, né há nyan meg is ta pasz tal -
hat ták hasz nál ha tó sá gu kat. A mód sze rek át -
te kin té se és rend sze re zé se ne kik is se gít het
ab ban, hogy job ban meg ért sék a lé nye get.

Vé gül, egy záró gon do lat a téma fon tos sá -
gá ról az ön kor mány zás szem pont já ból: az
AVR mód sze rek az ér de kelt fe lek rész vé te -
lé re épül nek. (A fo lya mat õket te szi ké pes sé
vi tá ik ren de zé sé re.) Le he tõ sé get ad nak mind 
a dön tés ho zók, mind a kö zös sé gek szá má ra
arra, hogy rész vé te li fo lya ma to kat lás sa nak
mû kö dés köz ben és meg ta pasz tal has sák ho -
za dé ka i kat. Re mé nyem és leg mé lyebb meg -
gyõ zõ dé sem, hogy a konf lik tu sok és vi ták
kap csán el in dí tott rész vé te li fo lya ma tok tá -
mo gat ni tud ják a te le pü lé si tár sa dal mi rész -
vé tel erõ sö dé sét és ezzel egy demokrati -
kusabb ön kor mány zás ki ala ku lá sát Magyar -
országon.

Egy sze rû ese tek és alap fo lya ma tok2

Na gyon sok fé le do log tar to zik a te le pü lé -
si és kö zös sé gi konf lik tu sok és vi ták kö ré be. 
Egy ré szük egyé nek és cso por tok kö zöt ti ra -
ci o ná lis ér dek konf lik tu sok. Ilyen pél dá ul a
ven dé ge i ért küz dõ ét ter mi te rasz tu laj do no -
sa és az ét te rem fe lett lakó konf lik tu sa: az

2 „Egy sze rû” ese tek nek azo kat ne ve zem, ame lyek: (1) tisz -
tán be so rol ha tók a ra ci o ná lis ér dek konf lik tus vagy nor -
ma sze gés ka te gó ri á já ba; és (2) egy sze ri epi zó dok ab ban az 
ér te lem ben, hogy az adott kör nye zet nem idé zi elõ õket
vi szony la gos rend sze res ség gel, vagy leg alább úgy le het
õket ke zel ni, mint rö vid idõ alatt meg old ha tó, le ha tá rolt
ese te ket.
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egyik sok ven dé get és hosszú nyit va tar tást
sze ret ne, a má si kat za var ja az este fel szû rõ -
dõ zaj. Szin tén ér dek konf lik tus egy te rü let -
fej lesz té si ter ve zés so rán az in gat lan fej lesz tõ
és a régi la kók kö zött ki ala ku ló vita a te rü -
let jö võ be li hasz ná la ta i ról, vagy bár mely
NIMBY eset részt ve või kö zöt ti el len tét.3

Ezek a ra ci o ná lis ér de kel len té tek szim met ri -
ku sak ab ból a szem pont ból, hogy az ál lás -
pon tok mo rá li san ugyan annyi ra véd he tõk,
így a fe lek egyen lõ ként lép nek a vi tá ba.4

A fe lek el dönt he tik, hogy meg egyez nek,
me di á tort hív nak vagy per re men nek. Ha
me di á tort (más né ven köz ve tí tõt)5 hív nak,
ak kor a me di á tor fel ada ta se gí te ni a fe le ket,
hogy egy hig gadt és konst ruk tív fo lya mat
so rán fel tud ják tár ni szük ség le te i ket és ér de -
ke i ket, hogy azok alap ján el tud ja nak jut ni a
szá muk ra köl csö nö sen el fo gad ha tó meg ol -
dás hoz. A me di á tor elsõ fel ada ta a meg egye -
zés hez szük sé ges biz ton sá gos lég kör meg te -
rem té se,6 vagyis a meg be csü lés, tisz te let és
bi za lom ki ala kí tá sa és fenn tar tá sa. Eb ben a
lég kör ben le het az után a szük ség le tek és ér -
de kek szé les spekt ru mát fel tár ni, és olyan
meg egye zést ta lál ni, amellyel a fe lek élni
tud nak. A cél a po zi tív össze gû játsz ma, ami -
re az ad le he tõ sé get, hogy ál ta lá ban a fe lek
el vá rá sa i nak egy rész e nem egy mást ki zá ró,
ha nem egy mást ki egé szí tõ, így az al ter na tí -
vák elem zé se fel tár hat köl csö nö sen elõ nyös
meg ol dá so kat.7

A te le pü lé si és kö zös sé gi konf lik tu sok
má sik alap ve tõ tí pu sá ba a sé re lem oko zás és

a nor ma sze gé sek tar toz nak: olyan ese mé -
nyek, ame lyek sé rel met okoz nak egy
sze mély nek vagy cso port nak, meg sze gik a
kö zös ség nor má it, akár tör vé nye ket is sér te -
nek. Ti pi kus pél da, ami kor va la ki be sur ran
a má sik há zá ba lop ni,8 vagy a te le pü lé si kö -
zös ség és a te le pü lés egy szob rát, mû em lé két 
vagy ut ca bú to ra it meg ron gá ló fi a ta lok konf -
lik tu sa,9 vagy akár egy ön kor mány za ti mun -
ka cso por ton be lül egy mást ki kez dõ mun -
katársak konf lik tu sa.10 A ko ráb ban tár gyalt
ér dek konf lik tu sok hoz ké pest alap ve tõ kü -
lönb ség, hogy ezek ben a konf lik tu sok ban
nincs mo rá lis szim met ria: az egyik fél kárt
okoz (vagy akár tör vényt is sért), a má sik
– az ál do zat – pe dig el szen ve di. Amennyi -
ben egy ilyen eset bí ró ság ra ke rül, ak kor a
bün te tõ jog ha tá lya alatt áll, és az el kö ve tõ re
ál ta lá ban bün te tést szab nak ki. Amennyi -
ben az ese tet hely re ál lí tó el já rás ke ze li, a
köz pont ba nem a bün te tés, ha nem a fe lek
szükség letei ke rül nek. A hely re ál lí tó (más
né ven jó vá té te li) fel fo gás sze rint a meg bé ké -
lés fon tosabb és hasz no sabb a fe lek nek és a
kö zös ség nek, mint a bün te tés. Az ál do zat -
nak gyó gyu lás ra, meg erõ sí tés re és kár eny hí -
tés re van szük sé ge, az el kö ve tõ nek meg arra, 
hogy meg ért se és jó vá te hes se, amit tett, és a
kö zös ség vissza fo gad ja. Ez csak ak kor tör -
tén het meg, ha az el kö ve tõ meg ér ti tet te
 súlyát és fe le lõs sé get vál lal érte. A fe le lõs ség -
vál la lás ad hat le he tõ sé get az ál do zat megbé -
kélésére, a jó vá té tel re és az el kö ve tõ vissza -
fo ga dás ra is.

A hely re ál lí tó fo lya ma tot fa ci li tá tor ve -
zeti, aki nek olyan biz ton sá gos hely ze tet kell 
te rem te nie, amely ben az el kö ve tõ és ál do zat 
be szél ge té se so rán meg sze mé lyes ül het az
ese mény, ki ala kul hat a köl csön ös em pá tia és 

3 A NIMBY egy be tû szó (Not In My Bac ky ard = ne az én 
ker tem ben), ame lyet olyan te le pü lé si konf lik tu sok ra
hasz nál nak, ahol egy be avat ko zás nak min den ki el fo -
gad ja a lét jo go sult sá gát, de nem akar ja, hogy a köz vet -
len kör nye ze té ben va ló sul jon meg (pl. sze mét ége tõ, for -
gal mas út).

4 A szim met ria a mo rá lis stá tus szim met ri á já ra utal. Ez
nem ok vet le nül pá ro sul a tár gya ló vagy az ér dek ér vé nye -
sí tõ ké pes ség ki egyen lí tett sé gé vel. A ké pes ség aszim met -
ria azon ban nem tí pus al ko tó eb ben az össze füg gés ben,
ha nem a kor rekt fo lya mat me nedzs ment ki hí vá sa.

5 A ma gyar jogi sza bá lyo zás a me di á tor ra a köz ve tí tõ ki fe -
je zést hasz nál ja.

6 A szak nyelv a „biz ton sá gos hely” ki fe je zést hasz nál ja.
7 PAL LAI Ka ta lin: Vi ta ren de zés és konf lik tus ke ze lés, Jegy -

zet, Bu da pest, Cor vi nus Egye tem, 2011.

 8 Se gít het meg ér te ni a fo lya ma tot a The Wo olf Wit hin rö -
vid ok ta tó film ma gyar fel ira tok kal:  http://fo re see.hu/
film je ink/?L=1.

 9 A Bur ning Brid ges egy do ku men tum film, ami egy ilyen
el já rást kö vet vé gig:
http://www.yo u tu be.com/watch?v=Qa e eR wOJQng

10 Erre mu tat pél dát a Mér ge zõ vi szo nyok címû ok ta tó film,
ami a Kö zös sé gi Szol gál ta tá sok Ala pít vány hon lap já ról
vá sá rol ha tó meg (an gol): 
http://hu.iirp.org/Kony vek-es-vi de ok.html
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meg ér tés, az ál do zat fel te he ti a ben ne fel me -
rü lõ kér dé se ket, az el kö ve tõ szem be sül tet te 
kö vet kez mé nye i vel, fe le lõs sé get tud vál lal ni 
ér tük, és ezzel el in dul hat a meg bé ké lés.11

Egy hely re ál lí tó el já rás több fé le for ga tó -
könyv sze rint tör tén het. A részt ve võk gyak -
ran kör ben ül nek és a fa ci li tá tor kér dé sei
men tén be szél get nek. Ta lán ez a kör for ma
ra gad ja meg leg in kább a fo lya mat lé nye gét:
az oda fi gye lést, az egyen súly hely re ál lí tá sá -
nak és az el kö ve tõ vissza fo ga dá sá nak szán dé -
kát. „A kör for má ja a meg osz tott ve ze tõi sze -
re pet szim bo li zál ja, az egyen lõ sé get, kap cso -
la tot és rész vé telt. Emel lett se gí ti az egy más ra 
fi gye lést, a fe le lõs ség vál la lást és a kom mu ni -
ká ció min den for má ját.”12

Ja vas lat egy kon zisz tens ter mi no ló gi á ra

A má so dik ábra a két alap ve tõ fo lya mat
fõ jel lem zõ it összeg zi, az ál ta lam ja va solt
szó hasz ná lat tal. A (sú lyo sabb eset ben) pol -
gár jog ha tás kö ré be tar to zó fo lya ma tok ra a
„me di á ció” (köz ve tí tõ) ki fe je zést, és a pár -
tat lan har ma dik fél re ezek ben az ese tek ben
a me di á tort vagy köz ve tí tõt hasz ná lom.
Azok ra a fo lya ma tok ra, ame lyek a bün te tõ -
jog ha tás kö ré be tar toz ná nak a bí ró sá gon, a
„hely re ál lí tó pár be szé det” ja vas lom hasz nál -
ni, a le ve ze tõ re pe dig a fa ci li tá tort. 

A rend sze re zés re azért van szük ség, mert
az AVR-ben hasz nált ki fe je zé se ket kü lön bö -
zõ nyel vek, szak mai kö zös sé gek és for rá sok

2. ábra. Az egy sze rû ese tek és (ge ne ri kus) alap fo lya ma tok rend sze re zé se

11 Lásd FEL LE GI Bor bá la: Út a meg bék lés hez. Bu da pest,
Nap vi lág Ki adó, 2009.

12 Lásd Kay PAR NIS: The Litt le Book of Circ le Pro ces ses:
New and Old App ro ach to Pe a ce ma king, Good Bo oks, In -
ter co ur se, PA.



el té rõ je len té sek kel hasz nál ják. Több or -
szág ban (pl. a né met nyelv te rü le ten) a hely -
re ál lí tó fo lya mat ra az ál do zat–el kö ve tõ me -
diá ció meg je lö lést hasz nál ják leg in kább, és a
hely re ál lí tó iro da lom is gyak ran hasz nál ja a
me di á ció ki fe je zést. A hely re ál lí tó el já rá sok
egyik meg ala pí tó ja már né hány éve ja vas la -
tot tett arra, hogy a hely re ál lí tó folyama -
tokat kü lön böz tes sék meg az ér dek ala pú
konf lik tu sok ke ze lé sé tõl az zal, hogy a „kon -
fe ren cia-mód szer” vagy „pár be széd” kife -
jezéseket hasz nál ják a me di á ció he lyett.13

E mö gött a ja vas lat mö gött az a lo gi ka rej lik, 
hogy a kon fe ren cia-mód szer az egyik leg el -
ter jed tebb jó vá té te li for ga tó könyv, és a pár -
be széd a fo lya mat kulcs ele me.

A kon fe ren cia-mód szer azon ban még
min dig ered mé nyez némi ka va ro dást azért,
mert mint mód szer a sok sze rep lõs fóru -
mokon, tré nin ge ken és ér dek-ala pú konf -
liktuskezelés so rán is hasz ná la tos. Ezek -
ben a fo lya ma tok ban, ha son ló an a jó vá té te li 
el já rá sok hoz, a kon fe ren cia csak a sok sze -
rep lõs kom mu ni ká ci ós fo lya mat szer ve zé sé -
nek for má ja és mód ja. Ezért – Zehr ja vas la -
tát to vább fej leszt ve – vé le mé nyem sze rint a
„hely re ál lí tó pár be széd” le het ne a ge ne ri kus
fo ga lom a hely re ál lí tó fo lya ma tok ra, mert
ez a ki fe je zés ra gad ja meg leg in kább a lé nye -
get. Ez a meg ne ve zés azt is le he tõ vé ten né,
hogy a hely re ál lí tó el já rást ter mi no ló gi á já -
ban is meg kü lön böz tes sük a má sik alap ve tõ
mód szer tõl, az ér dek ala pú me di á ci ó tól. Egy
ilyen, kon zisz ten sen al kal ma zott ter mi no -
ló gi ai meg kü lön böz te tés egyér tel mûb bé te -
het né a szak nyel vet, va la mint a kü lön bö zõ
meg kö ze lí té sek és fo lya ma to kat meg je lö lé -
sét azok lé nye gé hez és nem for mai is mér -
vek hez köt né.

Leg in kább az szól e meg ne ve zé sek mel -
lett, hogy a két el já rást leg job ban meg kü lön -
böz te tõ két fé le kom mu ni ká ci ós mód ra utal -
nak. Míg tisz ta, egy sze rû eset ben a me di á ció
egy alap ve tõ en ra ci o ná lis, ér dek ala pú tár -
gya lá si és meg egye zé si fo lya mat, ad dig a

hely re ál lí tó el já rás egy olyan kom plex, ér -
zel mek kel teli, fel tá ró be szél ge tés, amely ben 
a sze mé lyes ta pasz ta la tok, sé rel mek, fáj dal -
mak, iden ti tá sok és kér dé sek tá rul nak fel.
Pár be széd és tár gya lás két kü lön bö zõ kom -
mu ni ká ci ós mód, és az õket se gí tõ szak em -
ber fel ada ta is el té rõ. „Míg a pár be széd tá mo -
ga tá sá nak az esz kö ze a fa ci li tá lás, … ad dig
egy tár gya lá si vagy al ku fo lya mat ban a har -
ma dik sze mély köz ve tí te ni tud.”14

Mind ezek alap ján a lé nyeg re mu ta tó ter -
mi no ló gia az, ha a köz ve tí tõ vel tá mo ga tott,
szim met ri kus, ér dek ala pú tár gya lá si fo lya -
ma tot me di á ci ó nak ne vez zük a részt ve võk
szá má tól füg get le nül, a tá mo ga tó, har ma dik
fe let me di á tor nak, a hely re ál lí tó fo lya ma tot
jó vá té te li vagy hely re ál lí tó pár be széd nek, a
har ma dik fe let pe dig fa ci li tá tor nak ne vez -
zük.

A konf lik tus ke ze lé si fo lya mat
és a har ma dik fél sze re pe

A két alap ve tõ konf lik tus ke ze lé si fo lya -
mat lo gi ká já nak is mer te té se után és a kü lön -
bö zõ irány za tok be mu ta tá sa elõtt ér de mes
nagy vo na lak ban át te kin te ni a konf lik tus ke -
ze lé si fo lya mat lé pé se it és a har ma dik fél sze -
re pét a fo lya mat ban.

A konf lik tus ke ze lõ szak em ber (me di á tor
vagy fa ci li tá tor) elsõ fel ada ta a konf lik tus -
hely zet meg is me ré se és elem zé se. A szak em -
ber rö vid fel tá ró be szél ge té sek so rán de rí ti
ki, hogy van-e szük ség és le he tõ ség a be avat -
ko zás ra, és ha igen, mi lyen fo lya ma tot ér de -
mes kez de mé nyez ni. Eb ben a sza kasz ban a
kulcs kér dé sek a kö vet ke zõk: mi a konf lik -
tus ter mé sze te, kik a fe lek, szük sé gük van-e
se gít ség re, haj lan dók és ké pe sek-e egy konf -
lik tus ke ze lé si fo lya mat ban részt ven ni, és
nem áll-e fenn annak koc ká za ta, hogy a fo -
lya mat erõ sö dõ konf lik tust ger jeszt vagy
kárt okoz. Amennyi ben az elõ ké szí tést vég -
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13 Lásd Ho ward ZEHR: The Litt le Book of Res to ra ti ve Jus -

tice, Good Bo oks, In ter co ur se, PA, 2002.
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zõ szak em ber tud ja, hogy õ lesz a me di á -
tor/fa ci li tá tor is, fel hasz nál hat ja eze ket a be -
szél ge té se ket a fo lya mat so rán szük sé ges bi -
zal mi lég kör ki ala kí tá sá ra is.

A kö vet ke zõ lé pés a fe lek fel ké szí té se a fo -
lya mat ban való rész vé tel re. A szak em ber el -
ma gya ráz za a fo lya mat lé nye gét és le he tõ sé -
ge it, meg is mer te ti a fe lek kel a lé pé se ket és
sza bá lyo kat, tá mo gat ja kog ni tív és ér zel mi
fel ké szü lé sü ket. Amennyi ben sok sze rep lõs
fo lya mat ról van szó, eb ben a fá zis ban dön te -
nek ar ról is, hogy min den ki köz vet le nül
részt vesz-e ben ne vagy kép vi se le te ket szer -
vez nek, és ha igen, ak kor mik a kép vi se let
sza bá lyai.

Ami kor fel ké szül tek a fe lek, kez dõd het a
konf lik tus ke ze lé si sza kasz: a me di á ció vagy
hely re ál lí tó pár be széd. Eb ben a sza kasz ban a
me di á tor/fa ci li tá tor leg fon to sabb fel ada ta az, 
hogy olyan biz ton sá gos lég kört te remt sen,
amely ben a fe lek tisz te let tel for dul nak egy -
más hoz, egy más köz lé se i hez, és ezzel lehe -
tõvé te szik, hogy min den ki megnyíl hasson,
ki fe jez hes se gon do la ta it, ér zé se it, el várásait,
és el in dul jon az a fel tá ró és ta nu ló fo lya mat,
amely a meg ér tést és meg ol dást ered mé nyez -
heti. A le ve ze tõ har ma dik fél má sik fon tos
fel ada ta az, hogy olyan konst ruk tív fo lya ma -
ton ve zes se vé gig a fe le ket, ami esélyt ad a
min den ki szá má ra el fo gad ha tó meg ol dás ki -
mun ká lá sá ra. Fel ada ta az is, hogy fi gyel jen,
me lyek a fõ kér dé sek, mi kor hang za nak el
aján la tok, nyíl nak le he tõ sé gek a meg ol dás ra.
Bár az AVR-mód sze rek alap ve tõ en a fe lek
köz vet len kom mu ni ká ci ó ját szán dé koz nak
tá mo gat ni, gyak ran elõ for dul, hogy bi zo -
nyos rész le tek meg tár gya lá sá hoz vagy fel tá -
rá sá hoz jobb le he tõ sé get (eset leg na gyobb
biz ton sá got) ad egy kü lön meg be szé lés – ún.
ca u cus – a le ve ze tõ vel. A ca u cu sok hasz ná la ta 
konf lik tus tí pu son ként is el té rõ le het, de a le -
ve ze tõ meg kö ze lí té se is be fo lyá sol hat ja.15

Az ed di gi ele mek ben a me di á tor és a fa ci -
li tá tor sze re pe azo nos a fo lya mat ban. A két
fo lya mat el té rõ lo gi ká ja és cél ja miatt van -
nak azon ban kü lönb sé gek és hang súly el té ré -
sek is a két sze rep kö zött. A me di á ció fõ cél -
ja ez ér dek ala pú tár gya lás és meg egye zés.16

A me di á tor nem csak az ér de kek re fi gyel, ha -
nem a pri o ri tá sok ban mu tat ko zó el té ré sek -
re és meg fo gal ma zott aján la tok ra is, mert
ezek alap ján le het az össz nye re sé get ma xi -
ma li zál ni és nyer tes-nyer tes játsz má ba for dí -
ta ni a prob lé ma meg ol dást. A hely re ál lí tó fo -
lya mat kö zép pont já ban a meg bé ké lés áll.
Eh hez a fa ci li tá tor nak ab ban kell se gí te nie,
hogy meg sze mé lyes ül jön a kár és sé re lem, és 
ki ala kul has son a meg ér tés a fe lek kö zött.
A fa ci li tá tor ezért a meg nyí lás, rá esz mé lés,
fe le lõs ség vál la lás és meg bo csá tás je le i re sze -
ge zi fi gyel mét, mert ezek re épül het a jó vá té -
tel, ezek ve zet het nek a meg bé ké lés hez és
gyó gyu lás hoz.17

Ami kor az után ki ala kul a meg egye zés
a fe lek kö zött a me di á tor/fa ci li tá tor se gí t
meg szö ve gez ni a meg egye zést és ki ala kí ta ni
az után kö ve tés mód ját.

Lát ha tó, hogy a fõ sza ka szok sor rend je ha -
son ló a két alap ve tõ fo lya mat ban (elem zés ®
az ülés össze hí vá sa ® fel tá rás és meg ér tés ®
tár gya lás és meg egye zés ® után kö ve tés). Az
ADR-szak em ber rész vé te lé nek in ten zi tá sa
a kü lön bö zõ sza ka szok ban azon ban meg kü -
lön böz tet he ti a két faj ta fo lya ma tot. Ál ta lá -
ban a hely re ál lí tó fo lya mat so rán a faci litátor
töb bet dol go zik a fo lya mat elõ készítésén és
az ülés alatt meg pró bál ja mi nél in kább ki -
bon ta koz ni hagy ni a fe le ket. A me di á ci ó ban
ál ta lá ban az elõ ké szí tés rö vi debb és egy sze -
rûbb, és az ülés nek van na gyobb sú lya.18
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15 Lásd: Me di a ti on in Con text, ed. Ma ri an LIEB MANN, Lon -
don, Jes si ca Kings ley Pug lis hers, 2000.
Mun ka he lyi vi ták ban gyak ran ko moly sze re pe van a
„kü lön tár gya lá sok nak”, is ko lai és kö zös sé gi vi ták ban
in kább hát tér be szo rul nak, míg komp li kál tabb kör nye -
ze ti és sza bá lyo zá si vi ták ban ál ta lá ban a mód sze rek szé -
les esz köz tá rá val dol goz nak a le ve ze tõk.

16 Amit per sze szí nez het nek az ér zel mek, ér té kek és kö -
rül mé nyek, de az alap ja az ér de kek és el vá rá sok össze -
egyez te té se.

17 FEL LE GI Bor bá la: i. m., 94–95. p.
18 Van nak me di á to rok, akik nem is ta lál koz nak a fe lek kel

az ülés elõtt. Má sok fon tos nak tart ják az elõ ké szí tést, és
fel hasz nál ják a kap cso lat- és bi za lom épí tés re. 2011 nya -
rán ér de kes vita in dult er rõl a kér dés rõl a Lin ke din
 site-on: http://www.lin ke din.com/gro ups/How-do-
you-struc tu re-yo ur-935617.S.61844951?view=
&srchtype=dis cus sed News&gid=935617&item=
61844951&type=mem ber&trk=
eml-anet_dig-b_pd-ttl-cn&ut=0ylSv 1EMbJQ QY1



AVR-fel fo gá sok
és a szak em be rek sze rep ér tel me zé sei

A for rá sok leg gyak rab ban az ér té ke lõ
(eva lu a ti ve), fo lya mat tá mo ga tó (fa ci li ta tív)
és transz for mat ív konf lik tus ke ze lõ meg kö -
ze lí té se ket kü lön böz te tik meg. Az ér té ke lõ
is ko lá hoz tar to zó szak em ber sze rep fel fo gá -
sá nak rész e az irány mu ta tás, sa ját vé le mény -
for má lás és annak jel zé se a fo lya mat so rán.
Az ilyen fel fo gás ban dol go zó szak em be rek
ál ta lá ban át ta nul má nyoz zák az ügy re vo nat -
ko zó, re le váns do ku men tu mo kat és csak
olyan ügye ket vál lal nak, ahol van tár gyi is -
me re tük is. A fo lya mat tá mo ga tó fel fo gás -
ban dol go zó szak em be rek sze rep fel fo gá sá -
nak kö zép pont já ban a fe lek kö zöt ti kom -
mu ni ká ció tá mo ga tá sa áll. Nem te kin tik
jó nak, ha a szak em ber sa ját vé le ményt for -
mál és meg oszt. Tar tal mi lag ál ta lá ban nem
ké szül nek az ügy re, nem te kin tik át a hát -
térdokumentumokat és nem csak a szakte -
rületükhöz kap cso ló dó ügye ket vál lal nak.
A transz for mat ív is ko la még job ban el ha tá -
rol ja ma gát a tar tal mi kér dé sek ben való rész -
vé tel tõl, mint a fo lya mat tá mo ga tó is ko la.
Fel fo gá suk sze rint a konf lik tus a fe lek kö -
zöt ti kap cso lat és in ter ak ció meg rom lá sá -
nak ered mé nye, ezért ol da ni a kap cso lat mi -
nõ sé gé nek ja ví tá sán ke resz tül le het. Né hány 
transz for mat ív szak em ber tel je sen el is uta -
sít ja a prob lé ma meg ol dást, mint célt. Ez az
is ko la ab ban lát ja a har ma dik fél leg fon to -
sabb sze re pét, hogy se gí t a fe lek nek egy mást
köl csö nö sen el is mer ni és meg erõ sí te ni ön -
be csü lé sü ket, mert ezzel ja vul önrendel -
kezési és re ak ció ké pes sé gük. Né hány pszi -
chológus és ant ro po ló gus lét jo go sult sá got
ad egy te rá pi ás fel fo gás nak is, amely a konf -
lik tus ke ze lés so rán az ér zel mek és at ti tû dök
tel jes ki fe je zé sét és fel tá rá sát pró bál ja elõ -
segíteni, mert ezt tart ja hasz nos nak a fe lek
ön meg erõ sí té sé ben és kap cso la tuk átalakítá -
sában.19

A há rom fel fo gás a me di á tor/fa ci li tá tor
tar tal mi be avat ko zá sa sze rint je len t kü lön -
bö zõ fo ko za to kat. Az ér té ke lõ lé nye gi be -
avat ko zást en ged, a fo lya mat tá mo ga tó tá -
vol ság tar tó, míg a transz for mat ív nem csak a 
tar ta lom tól való el ha tá ro ló dást tar tal maz za, 
ha nem át is he lye zi a fo lya mat fó ku szát a
tar ta lom ról a kap cso lat ra. Már itt meg kell
je gyez ni, hogy a transz for mat ív konf lik tus -
meg ol dás ilyen fel fo gá sa tar to zik bele a fen -
ti, tré nin ge ken és ok ta tá si anya gok ban ál ta -
lá ban be mu ta tott ta xo nó mi á ba. Ké sõbb – a
tran szofr ma tív konf lik tus ke ze lés (konf lik -
tus-át ala kí tás) tár gya lá sa so rán – egy má sik
fel fo gá sá ról lesz szó, ami ki lép eb bõl a ke -
retbõl. 

Össze fog la lás: Egy sze rû ese tek 
és alap ve tõ AVR-mód sze rek

Az ed dig – a cikk elsõ fe lé ben – be ve ze tett
rend sze re zés le egy sze rû sí tõ és abszt rakt.
Cél ja az alap lo gi kák be mu ta tá sa, va la mint
az alap ve tõ ese tek és meg kö ze lí té sek mi nél
tisz tább le ha tá ro lá sa volt, annak ér de ké ben,
hogy egy jól ért he tõ és hasz nál ha tó fo ga lom -
rend szer ke rül jön be ve ze tés re. A lé nyeg re
uta ló meg ne ve zé sek hasz ná la tát azért tar -
tom fon tos nak, mert a sza vak és a fo gal mi
ke re tek struk tu rál ják ész le lé sün ket és meg -
ér té sün ket. A kon cep ci o ná lis és ter mi no ló -
gi ai tisz tá zás a szak em be rek szá má ra az
elem zést és szak mai kom mu ni ká ci ó ju kat se -
gít he ti, a „po ten ci á lis fel hasz ná lók” és részt -
ve võk szá má ra pe dig ért he tõb bé te he ti a fo -
lya ma to kat.

Ugyan ak kor lát ni kell, hogy a tisz ta le -
határolással ki ala kí tott ka te gó ri ák ba az ese -
teknek és szak em be rek nek csak egy rész e
illeszt hetõ be. Sok olyan te le pü lé si és ön kor -
mány za ti konf lik tus van, amely ele me i ben
tar tal maz mind két alap hely zet bõl (ér dek -
konf lik tus és sze mé lyes sé re lem vagy nor -
ma sér tés), és per sze – sze ren csé re – van nak
olyan szak em be rek, akik esz köz tá rá ban
mind két alap ve tõ fo lya mat ele mei, és a kü -
lön bö zõ fel fo gá sok esz köz tá ra is sze re pel.
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Az ed dig ki ala kí tott fo gal mi kész let tel a
cikk má so dik fe lé ben ilyen össze tet tebb kö -
zös sé gi konf lik tu so kat (kom plex ese te ket)
fo gok tár gyal ni, és a tár gya lás so rán né hány
to váb bi dis tink ci ót ve ze tek be.

Kom plex ese tek 

He lyi kö zös sé gek éle té ben a ko ráb ban de -
fi ni ált egy sze rû ese tek mel lett na gyon sok
kom plex és vissza té rõ konf lik tus is ki ala kul. 
Cso por tok tör té ne te, ér té ke ik és iden ti tá -
suk el té ré sei, elõ íté le tek, he lyi ha tal mi vi -
szo nyok, a köz igaz ga tá si rend szer anomá -
liái, és sok más – arány lag ál lan dó – fe -
szültséggerjesztõ té nye zõ hú zód hat meg
ilyen konf lik tu sok mö gött és já rul hat hoz zá
ki éle zõ dé sük höz. Az érin tet tek ál ta lá ban
egy konf lik tus ese mény rõl be szél nek, ami
azon ban csak a jég hegy csú csa. A kon tex tus,
vagyis az, ami a víz alatt van, ha tá roz za meg
alap ve tõ en, hogy ke zel he tõ-e az adott konf -
lik tus rö vid, az adott ese mény re koncent -
ráló fo lya mat tal.

Ér ték-, iden ti tás- és kap cso la ti
konf lik tu sok

Olyan hely zet ben pél dá ul, ami kor el té rõ
kul tú rá jú cso por tok együtt élé se vagy ko ráb -
bi fo lya ma tos sé rel mek ve zet tek a fe szült ség
fo ko zó dá sá hoz, és vé gül össze üt kö zés hez,
meg vizs gá lan dó, hogy mennyi re le het az
össze üt kö zést mint ese tet ke zel ni akár egyik,
akár má sik alap fo lya mat tal, vagy szük sé ges a
fe lek vi szo nyát is ren dez ni. Ami kor pél dá ul
na gyon el té rõ stá tu sú vagy et ni ku mú cso por -
tok él nek együtt, könnyen elõ for dul hat,
hogy ugyan azt az ese ményt (pl. ki sebb ség hez 
tar to zó sze mély le tar tóz ta tá sa) kü lön bö zõ -
kép pen ér tel me zik, mert el té rõ szem üve gen
ke resz tül, el té rõ tör té ne te ket lát nak. Ilyen
eset ben ki csi az esély arra, hogy a fe lek ma -
guk meg tud ják egy más sal osz ta ni és ér tet -
ni ál lás pont ju kat. Rá ter mett, sem le ges kívül -
állónak ab ban le het sze re pe, hogy olyan biz -

ton sá gos fel té te le ket és fo lya ma tot épít sen ki, 
amely ben a fe lek ér zé kel tet ni tud ják ta pasz ta -
la ta i kat, meg ér tet ni ál lás pont juk ér tel mét,
azt, ami szá muk ra mö göt te hú zó dik és meg -
ta lál hat ják azo kat a pon to kat, ahol el kezd he -
tik vissza bon ta ni a fa la kat. Ilyen ese tek ben a
pár be széd sok sí kon zaj lik: ér de kek, sé rel -
mek, ér zel mek és ér té kek ku sza szö ve tét kell
fel fej te nie ah hoz, hogy bár las san, de el ve zet -
hes sen az el fo ga dás hoz, meg bé ké lés hez és
meg egye zés hez.

Ha son ló an kom plex egy olyan sza bá lyo -
zá si hely zet (pl. te rü let fej lesz tés vagy jel ké -
pek hasz ná la ta), ahol a konf lik tus a cso por -
tok el té rõ ér ték rend jé bõl, iden ti tá sá ból is
táp lál ko zik. Még ha erõs ér de kek is sze re pet
ját sza nak, ak kor is té ve dés len ne ra ci o ná lis
ér dek konf lik tus ként ke zel ni az ügyet, mert
az ér zel mek, kö tõ dé sek, tör té ne tek más ként 
vi sel ked nek, mint az ér de kek. Ami kor az ér -
de ke in ket akar juk ér vé nye sí te ni, ál ta lá ban
könnyen meg fo gal maz zuk, amit aka runk,
akár al kut köt ni is haj lan dók va gyunk. Mi -
vel azon ban ér ték ren dünk és iden ti tá sunk a
kör nye ze tünk kel való hosszú in ter ak ci ó ban 
for má ló dott, és mé lyen a lel künk ben él,
nem tud juk, és nem akar juk hir te len meg -
vál toz tat ni vagy ele me it cse re be rél ni. Ne héz 
fo lya mat akár kis ré sze it is el eresz te ni. Ha
ilyen hely ze tek ben egy ta pin tat lan me di á tor 
meg pró bál egy egy sze rû ér dek ala pú tár gya -
lást ki kény sze rí te ni, akár éle sít he ti is a konf -
lik tust.20

Konf lik tu sok ban, ame lyek ben ér de kek
mel lett ér té kek, kö tõ dé sek, meg gyõ zõ dé sek 
össze üt kö zé se is fon tos sze re pet ját szik, ál ta -
lá ban az egyik vagy több fél, vagy cso port is
úgy ér zé kel he ti a hely ze tet, hogy azért sér ti
õt a fel kí nált al ter na tí va, mert ér té ke it, iden -
ti tá sát vagy azok meg õr zé sét ve szé lyez te ti.
Ezek ben a hely ze tek ben az alap konf lik -
tus-tí pu sok (ér de kek és sé rel mek) ke ve red -
nek, ezért nem le het ki zá ró lag az egyik alap -
ve tõ mód szer re (me di á ció vagy hely re ál lí tó) 
épí te ni a konf lik tus ke ze lést. Ilyen kor idõt
és kre a ti vi tást igé nyel a fo lya mat ter ve zõ tõl,
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hogy el jut tas sa a részt ve võ ket a szük sé ges
biza lom, nyi tott ság és em pá tia szint jé re,
amely ben lét re jö het a fel tá ró és együtt mû -
kö dõ konf lik tus ke ze lés.

Struk tu rá lis ele me ket is tar tal ma zó
konf lik tu sok

El té rõ cso por tot al kot nak azok a konf -
liktusok, ame lyek ben a kül sõ kö rül mé -
nyek/ke re tek (pl. tár sa dal mi, gaz da sá gi, el -
osz tá si, ha tal mi vi szo nyok) alap ve tõ en
 befolyásolják a konf lik tus ki ala ku lá sát, fenn -
ma ra dá sát és eset le ges ki éle zõ dé sét. Ebbe a
cso port ba tar toz nak azok a konf lik tu sok,
ame lyek szeg re gá ció, ki re kesz tés, igaz ság ta -
lan vi szo nyok ta la ján fej lõd nek, vagyis ahol a 
gaz da sá gi, tár sa dal mi és po li ti kai kör nye zet
te remt vá lasz tó vo na la kat, ál lan dó sult fe szült -
ség for rá so kat és arány lag rend sze re sen ki ala -
ku ló konf lik tu so kat. Az elõ zõ pél dák hoz ké -

pest az alap ve tõ kü lönb ség az, hogy a sze -
mélyes vi szo nyok (tör té ne tek, sé rel mek,
iden ti tá sok) mel lett a tár sa dal mi lét struk tú -
rái is alap ve tõ konf lik tus for rás ként mû köd -
nek és meg ha tá roz zák a hely ze tet. Az ilyen
konf lik tu sok ese tén még fon to sabb a kér dés,
hogy mennyi re ha tá rol ha tók le az ese mé -
nyek a kon tex tus tól, és van-e reál is esély
fenn tart ha tó ered mé nyek el éré sé re a fe szült -
sé get ger jesz tõ kon tex tus meg vál toz ta tá sa
nél kül.

A ma gyar ban ne héz nyel vi leg is meg kü -
lön böz tet ni ezt a két nagy cso por tot. Az an -
gol szak nyelv ben lé te zik a konf lik tus ke ze lé -
sen be lül a konf lik tus meg ol dás és konf lik -
tus át ala kí tás fo ga lom pár (conf lict re so lu ti on 
– conf lict tarns for ma ti on). Amed dig le ha tá -
rol ha tó egy eset, az an gol ál ta lá ban a konf -
lik tus meg ol dás ki fe je zést hasz nál ja. Ami kor 
azon ban a konf lik tus ban meg ha tá ro zó a kör -
nye zet, és nyil ván va ló, hogy e kör nye zet át -
ala kí tá sá ra is szük ség van a konf lik tus idõt -
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álló ol dá sá hoz, ak kor in kább a konf lik tus át -
ala kí tás (conf lict trans for ma ti on) kife jezést
hasz nál ja. A ma gyar szak nyelv  ebben az eset -
ben a transz for mat ív fo lya mat ki fe je zés sel él,
de ez a hasz ná lat össze mos sa a kör nye zet re
vo nat ko zó át ala kí tó fo lya ma tot a kap cso la to -
kat, vi szo nyo kat át ala kí tó/transz for mat ív
szem lé le tû konf lik tus meg ol dás sal.

Konf lik tus át ala kí tás/transz for má ció

A tisz ta és kon zisz tens fo ga lom hasz ná lat -
hoz fon tos len ne a ma gyar szak nyelv be is
be ve zet ni a konf lik tus meg ol dás és konf lik -
tus át ala kí tás meg kü lön böz te té sét. A konf -
lik tus meg ol dás tar tal má ban és idõ ben le ha -
tá rol ha tó ese tek ke ze lé sét je len ti. Van nak

azon ban es tek, ahol a konf lik tust leg alább
rész ben a kör nye zet sza bá lyai és ha tá sai,
vagyis a gaz da sá gi, tár sa dal mi, po li ti kai kör -
nye zet ano má li ái vagy igaz ság ta lan sá gai idé -
zik elõ. Ilyen ese tek ben az epi zód ren de zé se
csak idõ sza kos nyu gal mat tud ered mé nyez -
ni. Tar tós ered mény ér de ké ben a konf lik -
tus ke ze lés nek a kör nye zet konf lik tust ger -
jesz tõ ha tá sa i val is fog lal koz nia kell. Ez a
konf lik tus át ala kí tás, ami nem eset fó ku szú,
ha nem az ese tet le he tõ ség nek te kin ti: olyan
ab lak nak, amin ke resz tül el le het in dí ta ni a
konf lik tust ge ne rá ló kör nye zet át ala kí tá sát.
A mód szer egyik elsõ meg fo gal ma zó ja sze -
rint: „az át ala kí tó szem lé let a konf lik tust a
fej lõ dés ka ta li zá to rá nak te kin ti”.21 A mód -
szer össze kap csol ja az eset és a kör nye zet
elem zé sét annak ér de ké ben, hogy fel fe dez -
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1. táb lázat. A konf lik tus meg ol dás és konf lik tus át ala kí tás pers pek tí vá i nak rö vid
össze ha son lí tá sa (Le de rach, 2003, 33)

A konfliktusmegoldás
perspektívája

A konfliktusátalakítás perspektívája

A kulcskérdés Hogyan lehet lezárni? Hogyan lehet a romboló folyamatot
lezárni és helyette kívánatosat építeni?

A fókusz Tartalomfókusz Kapcsolatfókusz

A cél Megoldást és megegyezést
találni a krízist okozó
problémára.

Konstruktív változás kezdeményezése, 
amely magában foglalja, de nem
korlátozott a közvetlen probléma
megoldására.

A folyamat Arra a közvetlen kapcsolatra
épül, ahol törések jelentek
meg.

A kialakult problémát alkalomnak
tekinti a kapcsolatokat meghatározó
rendszerbe való beavatkozáshoz. 

Az idõkeret Rövid távú
problémamegoldás. 

Középtõl hosszú távú, szándékosan a
krízisre válaszoló és nem a krízis által
vezetett.

A konfliktus
értelmezése

A konfliktus-dinamika
visszafordításának
szükségességét értelmezi.

A konfliktust dinamikus kapcsolati
rendszerként értelmezi.

21 John Paul LEDE RACH: The Litt le Book of Conf lict Trans -
for ma ti on, Good Bo oks, In ter co ur se, PA, 2003. 15. p.



hes se a kap cso la ti min tá kat, és olyan meg ol -
dá so kat ta lál has son, ame lyek mind a ki ala -
kult epi zó dot, mind a ge ne rá ló kör nye ze tet
ke ze lik.

A ko ráb ban, a konf lik tus meg ol dá si fel -
fogások kö zött tár gyalt transz for mat ív
mód szer, és a most be mu ta tott konfliktus -
átalakítás kö zös ab ban, hogy mind ket tõ a
kap cso la tok ban ke re si a konf lik tu sok okát.
A kü lönb ség ab ban áll, hogy a ko ráb bi fel -
fogás a sze mé lyes kap cso la tok ra fi gyel,
„a konf lik tus át ala kí tás pe dig a kap cso la tok -
nak két fé le di men zi ó já val dol go zik: a sze -
mé lyes kap cso la tok kal és a gaz da sá gi, tár -
sadalmi és kul tu rá lis kap cso la tok kal.”22

A kü lönb sé get a má so dik di men zió je len ti: a 
ha tal mi vi szo nyok és struk tú rák in teg rá lá sa
a konf lik tus felfogá sába.

Konf lik tus át ala kí tás az ön kor mány zás ban

A fe lek sze mé lyes in ter ak ci ó it ke ze lõ, va -
la mint azo kat a meg ha tá ro zó tár sa dal mi,
gaz da sá gi és po li ti kai kap cso la tok és struk -
tú rák kon tex tu sá ba be le he lye zõ konf lik tus -
át ala kí tás egy olyan te vé keny ség, amely túl -
mu tat a konf lik tus ke ze lés – mint kü lön ál ló
szak ma – te rü le tén, és mé lyen be le metsz az
ön kor mány zás po li ti kai és köz po li ti kai as -
pek tu sa i ba.

Az ed dig tár gyalt konf lik tus át ala kí tó
szem lé let tel jes har mó ni á ban van az ön -
kormányzás te rü le tén al kal ma zott töb bi
rész vé te li fo lya mat tal. Gid dens óta a rész vé -
te li fo lya ma tok kal fog lal ko zó ön kor mány -
za ti szak em be rek is egy mást köl csö nö sen
ala kí tó vi szony ban kon cep ci o na li zál ják a
struk tú rá kat és a te le pü lé si tér ben fo lyó
cselek ményeket. Az is elõ for dul több fent
em lí tett konf lik tus hely zet ben (szeg re gá ció,
ki re kesz tés, el vo ná sok), hogy a struk tú ra és
a sze rep lõk ha tá sá nak ere je ki egyen sú lyo -
zat lan: a struk tú rák ha tá sá hoz ké pest el -
enyé szõ a konf lik tus ban érin tett cso por tok

cse lek vé si és be fo lyá so lá si ké pes sé ge. Ilyen -
kor bár mi lyen tar tós meg ol dás nem csak a
sze rep lõk el ha tá ro zá sán mú lik, ezért az
érin tet tek rész vé te lé vel fo lyó AVR-fo lya -
mat tal pár hu za mo san köz po li ti kai lé pé sek -
nek is tör tén nie kell. Így a transz for mat ív
fo lya mat hoz szük sé ges szak ér te lem túl mu -
tat az AVR-mód sze re ken és ma gá ban kell
fog lal nia a he lyi kor mány zás és köz po li ti -
kák te rü le tét is.

Nem meg le põ, hogy nem csak az AVR
szak em be rek, ha nem a he lyi kor mány zás sal
fog lal ko zók is hasz nál ják a transz for mat ív
ki fe je zést. A je len tés is ha son ló: a transz for -
mat ív po li ti kák úgy kí ván ják az igaz ság ta lan 
hely ze te ket kor ri gál ni, hogy az õket ge ne rá -
ló struk tú rá kat és ha tó erõ ket (akár ko ráb bi
hi bás po li ti ká kat) ele me zik és vál toz tat ják
meg.23 Az ilyen transz for mat ív köz po li ti kai
fo lya mat és az AVR mód sze rek együt te se
ered mé nyez he ti a konf lik tus át ala kí tó ered -
ményt.

A szak em be rek sze re pei
a kom plex fo lya ma tok ban

Kom plex ese tek ben gyak ran nem le het
vegy tisz tán szét vá lasz ta ni se a me di á ci ós és
jó vá té te li ele me ket, se az AVR- és köz po li ti -
kai ele me ket, ezért az ilyen fo lya ma tot tá -
mo ga tó szak em ber nek mind ezen fo lya ma -
tok meg ol dá sa it is mer nie kell. Az adott
konf lik tus ke ze lés mel lett ugyan is szük ség
le het olyan köz po li ti kai lé pé sek re is, ame -
lyek a kon tex tus fe szült sé get ger jesz tõ ele -
me it ala kít ják át. Olyan in ter disz cip li ná ris
fo lya mat ra van szük ség, amely nek egy szer -
re rész e a konf lik tus ke ze lés, a rész vé te li pár -
be széd és a köz po li ti kai-szak mai mun ka. Az 
ilyen fo lya mat ve ze té sé re vál lal ko zó transz -
for mat ív szak em ber nek eze ket az ele me ket
kell egy mást erõ sí tõ szi ner gi á ban hoz nia.

Law ren ce Suss kind, a sok sze rep lõs vá ro si
konf lik tu sok egyik leg hí re sebb szak ér tõ -
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23 A transz for mat ív po li ti ka el len té te az af fir ma tív, amely
az igaz ság ta lan ered mény ki egyen sú lyo zá sát cé loz za.22 John Paul LEDE RACH: i. m., 21. p.



je az ilyen transz for mat ív szak em be re ket
„fa ci li tá ló ve ze tõk nek” (fa ci li ta ti ve le ad ers)
ne ve zi.24 Az õ fel ada tuk ki épí te ni azt a de -
mok ra ti kus pár be szé det és dön té si fo lya ma -
tot, amely ben a konf lik tust lét re ho zó kü -
lön bö zõ ér ték ren dek, ér de kek és ha tal mi vi -
szo nyok meg je len het nek. Ezek ben a
fo lya ma tok ban gyak ran olyan vé le mé nyek
és he lyi igaz sá gok is sze re pet játsz hat nak,
ame lyek in du la to kat ger jesz te nek. Ilyen kö -
rül mé nyek kö zött kell olyan biz ton sá gos te -
ret ki ala kí ta ni, ahol a sar kos ál lás pon tok, ér -
zel mek, akár ha rag is ki nyil vá nít ha tó és
konst ruk tív irány ba moz dít ha tó. Kom plex
ese tek ben a leg na gyobb ki hí vás az, hogy mi -
köz ben a fon tos be fo lyá so ló ele me ket be
kell en ged ni a kon tex tus ból, még is le kell
tud ni ha tá rol ni a konf lik tust, meg õriz ve a
meg tár gya lás és fel ol dás esé lyét.25

A kom plex ese tek kel fog lal ko zó szak em -
be rek nagy rész e meg egye zik ab ban, hogy
ilyen hely ze tek ben a le ve ze tõ sem le ges sé ge,
amit me di á ci ós kur zu so kon büsz kén ta ní ta -
nak, alig ha reál is.26 Fo res ter hosszú ku ta tás
és sok mély in ter jú után arra ju tott, hogy a
szak em be rek ál ta lá ban ma guk sem sem le -
ges ség rõl be szél nek, ha nem ar ról, hogy
„pár tat la nul szol gál ják a fe le ket”. Nem va la -
mely vég ered mény vagy sze rep lõ irá nyá ban
érez nek el kö te le zett sé get, ha nem mé lyen
hisz nek az al ko tó pár be széd ben és a köl csö -
nö sen el fo ga dott meg egye zé sek ere jé ben, és
el kö te le zet ten dol goz nak azért, hogy ki -
egyen sú lyoz zák a ki in du ló in for má ci ós,
hoz zá ér tés be li és más fé le egyen lõt len sé ge -
ket.27

A szak mai ki hí vás

A te le pü lé si konf lik tu sok túl nyo mó
több sé ge nem il lik pon to san sem az egy sze -

rû ese tek be, amit, ha egy szer meg ol dunk,
nem me rül fel újra, sem a ti pi kus transz for -
mat ív ese tek be, ami kor nincs is ér tel me a
kör nye zet nél kül hoz zá nyúl ni. Leg több -
ször va la hol a ket tõ kö zött van: kü lön bö zõ -
en sûrû szö vet ben kap cso ló dik össze az eset
és a kör nye zet. Még is, a szak em ber leg gyak -
rab ban egy konk rét eset re kap meg hí vást:
olyan tör té nés miatt for dul nak hoz zá, ami
már át tör te a kö zös ség vagy a dön tés ho zók
ész le lé si vagy to le ran cia kü szö bét. Az érin -
tet tek több nyi re egy ese mény rõl be szél nek.
Ami kor pe dig a szak em ber el kezd is mer -
ked ni az eset tel gyak ran sok fé le és erõs kap -
cso la ti szál je le nik meg, ami az ügyet a kon -
tex tus hoz köti. Össze tet tebb ese tek ben
gyak ran elõ for dul az is, hogy az elõ ké szí tõ
be szél ge té sek so rán már az érin tet tek prob -
lé ma lá tá sa is át ala kul, las san ként szá muk ra
is fel tá rul nak a mé lyebb össze füg gé sek.

Eset, érin tet tek és kör nye zet együt te sen
ha tá roz za meg, hogy mi lyen ke ret ben le het a
konf lik tust ke zel ni. A szak em ber nek al kal -
maz kod nia kell a le he tõ sé gek hez: egy rész rõl
ah hoz, hogy hon nan in dul nak a fe lek, mik a
kor lá ta ik és le he tõ sé ge ik, más rész rõl ah hoz,
hogy egy ál ta lán mire le het ha tá suk. Van nak
olyan ese tek is, ami kor a konf lik tust ger jesz -
tõ té nye zõk fon tos ele mei kí vül áll nak a he -
lyi kö zös ség ál tal be fo lyá sol ha tó fel té te le ken. 
Ilyen kor fel me rül a kér dés, sza bad -e egy ál ta -
lán ezen a szin ten be le avat koz ni a hely zet be.
Eti ka és et hosz mel lett azért van szük sé ge a
szak em ber nek a szé les szak mai ho ri zont ra,
hogy esé lye le gyen fe le lõs dön tést hoz ni ar -
ról, mi kor, mibe és ho gyan le het úgy be avat -
koz ni, hogy to váb bi ká ro kat vagy sé rel me ket 
ne okoz zon.

Összeg zés

A cikk elsõ fe lé ben az AVR-fo lya ma -
tok alap lo gi ká ját és alap ese te it is mer tet tem.
A két alap ve tõ fo lya mat – a me di á ció és
hely re ál lí tó pár be széd – tisz ta for má já ban
egy sze rû, le ha tá rol ha tó ese tek re al kal maz -
ha tók. A leg egy sze rûbb for má kat azért is -
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24 Law ren ce E. SUSS KIND–Jeff rey L. CRU IKS HANK, Bre a -
king Ro bert's Ru les, Ox ford, Ox ford Uni ver sity Press,
2006.

25 Lásd John FORES TER: i. m.
26 John FORES TER: i. m. 35. p.
27 John FORES TER: i. m. 5. p.



mer tet tem, hogy egy kon zisz tens ter mi no -
ló gi á ra te gyek ja vas la tot. A ter mi no ló gia
ele me it a 2. ábra összeg zi. Az önkormány -
zati dön tés ho zók nak a ma gya rá za tok és a
fo gal mi tisz tá zás ab ban tud se gí te ni, hogy
azo no sí ta ni tud ják az ese te ket és a meg fe le lõ
szak em bert tud ják konf lik tu sa ik ke ze lé sé re
be hív ni.

A cikk má so dik fe lé ben kom plex te le pü -
lé si konf lik tu sok kal fog lal koz tam. Itt arra
tet tem ja vas la tot, hogy ér de mes len ne a
konf lik tus meg ol dás és konf lik tus át ala kí tás
kö vet ke ze tes meg kü lön böz te té sét be ve zet -
ni a ma gyar szak nyelv be is. A konf lik tus -
meg ol dás egye di, le ha tá rol ha tó ese tek kel
fog lal ko zik, míg konf lik tus át ala kí tás ról
ak kor be szé lünk, ami kor a konf lik tus el vá -
laszt ha tat la nul be ágya zó dik a kontextu -
sába, és a kör nye zet ke ze lé se nél kül tar -
tós meg ol dá sa nem kép zel he tõ el. A kom -
plex ese te ket ve ze tõ szak em ber re két
fo gal mat is be ve zet tem: az egyik Suss king
fa ci li tá ló ve ze tõ je volt, aki ké pes egy olyan

kom plex pár be széd ter ve zé sé re és le ve ze té -
sé re, amely ben a konf lik tust for má ló ér de -
kek, ér té kek és struk tu rá lis té nye zõk
konst ruk tív meg ol dást al ko tó ele mek ké
vál hat nak. A má sik fo ga lom a transz for -
mat ív szak em ber volt, aki mind az AVR,
mind a he lyi köz po li ti kák és kor mány zás
te rü le tén is jár tas, így ké pes olyan át ala kí tó
fo lya ma to kat is ter vez ni és ve zet ni, amely -
ben egy szer re kell sze mé lyek vagy cso por -
tok kö zöt ti konf lik tust ke zel ni és a konf -
lik tus elõ idé zé sé ben sze re pet ját szó he lyi
kör nye ze tet is ala kí ta ni. A fa ci li tá ló fo lya -
mat ve ze tõ és transz for mat ív szak em ber
ugyan an nak a kom pe ten ci á nak két meg ne -
ve zé se: egyik in kább a fo lya mat ra, má sik a
tar ta lom ra utal.

Azért tar tot tam az ese tek, mód sze rek és
szük sé ges szak ér tel mek rend sze re zé sét fon -
tos nak, mert az ese tek hez a meg fe le lõ mód -
szer és szak ér te lem ki vá lasz tá sa szük sé ges
fel té te le annak, hogy az AVR egyik alap el -
vét be tart suk, te hát ne okoz zunk kárt.
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Rész vé te li el já rá sok te le pü lé si és kö zös sé gi vi ták és konf lik tu sok ke ze lé sé re

A ta nul mány te le pü lé si és kö zös sé gi konf lik tu sok kal fog lal ko zik, és az ilyen konf lik tu sok ban
al kal maz ha tó Al ter na tív Vi ta ren de zé si (AVR) mód sze rek kel. A szer zõ há rom kü lön bö zõ szak mai 
te rü let – me di á ció, hely re ál lí tó igaz ság szol gál ta tás és ön kor mány zás – össze füg gé se it és át fe dé se it
rend sze re zi, egy kon zisz tens ter mi no ló gi á ra ad ja vas la tot és kö zöl a fo gal ma kat rend sze re zõ áb rá -
kat. Ak tu a li tást egy rész rõl az ad a té má nak, hogy az AVR-mód sze rek be ve ze té sét erõ sen szor gal -
maz za, bi zo nyos ese tek ben elõ ír ja az Euró pai Unió és el ter je dé sük el is in dult Ma gyar or szá gon és a 
szé le sebb ré gi ó ban. Ugyan ak kor – mi vel az AVR-mód sze rek át vé te le sok fé le for rás ból tör té nik –
ter mi no ló gi ai (és gyak ran kon cep ci o ná lis) össze vissza ság, pár hu za mos ság ala kult ki, így ke ve sen
ér tik, hasz nál ják pon to san a fo gal ma kat. Szá muk ra a ta nul mány ban sze rep lõ fo gal mi tisz tá zás és az 
AVR és he lyi ön kor mány zá si gya kor la tok, sza bá lyok össze kö té se le het hasz nos ta nul ság. A ta nul -
mány emel lett a té má hoz kap cso ló dó szak má kon be lül (AVR és köz igaz ga tás, köz po li ti ka) in dít -
hat el olyan pár be szé det, amely a tar tal ma kat, mód sze re ket és a hoz zá juk szük sé ges szak ér tel me ket 
pon to sít hat ja.




