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Elôszó

A konfliktusok témája régóta meghatározó szerepet játszik a szociológiai, pszichológiai, 

pedagógiai és egyéb társadalomtudományi területek képviselôi által végzett kutatásokban. 

A konfliktusok és konfliktuskezelés kérdésköre emellett a hétköznapi életben – mind családi, 

mind tágabb, közösségi környezetben – kiemelt helyet foglal el, hiszen a konfliktusok gyako-

risága, intenzitása, azok kezelési módjai befolyásolják az egyén jóllétét és meghatározzák 

családok, intézmények, közösségek mentálhigiénéjét.

A kérdés fontosságát felismerve a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati 

Kar Mentálhigiéné Intézete a TáMoP 4.2.1.D-15/1/KoNV-2015-0003 pályázat keretében 

Közös ségi és családi mediáció szakirányú továbbképzés fejlesztésébe kezdett. A mediátor 

olyan szakember, aki pártatlan és semleges harmadik személyként közvetít a vitában érintett 

felek között: tereli az egyeztetés folyamatát és a megfogalmazott érdekek és szükségletek 

figyelembevételével segít az érintetteknek egy olyan megállapodást megkötni a jövôre nézve, 

amely valamennyi fél számára elégedettséget és megnyugvást tud eredményezni. A képzés 

kidolgozásának elôkészítéseként az Intézet munkatársai kutatást végeztek segítô szakemberek 

körében, melyben a tervezett képzésre vonatkozó igények és szükségletek feltárása mellett 

vizsgálták a családi és közösségi konfliktusok és konfliktuskezelés különbözô aspektusait is. 

Az empirikus kutatás és képzésfejlesztés mellett a projekt fontos célkitûzése a társadalomtu do-

mányi kutatási hálózatok együttmûködésének erôsítése is. Ennek érdekében a Mentálhigiéné 

Intézet Nógrád megyei önkormányzatokkal, önkormányzati intézményekkel és civil szerveze-

tekkel épített ki együttmûködési kapcsolatot. A kooperációt segítette elô a 2015 októberében 

megrendezett szakmai konferencia, mely a projekt keretében lezajlott kutatás eredményeinek 

bemutatása mellett célul tûzte ki a családi és közösségi konfliktusokkal kapcsolatos kérdések, 

valamint a konfliktuskezelés lehetôségeinek és akadályainak megvitatását is. A konfliktusokról 

és a konfliktuskezelésrôl szóló tudományos párbeszéd kiszélesítését céloztuk meg azzal  

a publikációs felhívással is, melynek eredménye a jelen tanulmánykötet. A kiadvány célja 

bemutatni azon hazai kutatásokat és gyakorlatokat, melyek hozzájárulnak a családi és közös-

ségi konfliktusok és konfliktuskezelés mélyebb megértéséhez. 

A 2015 tavaszán végzett vizsgálat kérdôívében szerepelt egy kérdés, ami a szakemberek 

konfliktussal kapcsolatos asszociációira vonatkozott. A kötet borítóján a leggyakrabban 

említett kifejezések láthatóak, az említés gyakoriságát jelzi a betûméret. Annak ellenére, hogy 

megjelentek pozitív asszociációk – mint a „megoldás”, „kompromisszum”, „megbeszélés”, 

eLôSZó
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„megoldáskeresés” – a konfliktussal kapcsolatos asszociációs teret alapvetôen negatív  

kifejezések dominálják. Nem véletlen, hiszen társadalmunkban egyre inkább érezhetôvé és  

láthatóvá válnak a konfliktusok okozta nehézségek. A fel nem oldott vitás helyzetek a legtöbb 

esetben komoly árat követelnek. Néhány példát említve ezt láthatjuk a válások számának 

növekedésében, a családon belüli erôszak jelenleg is magas elôfordulásában; a szülôk,  

a gyermekek és az oktatási intézmények közötti feszültségek magas számában, amelyek akár 

betegségekhez, devianciákhoz vezethetnek; a közösségeken belül tapasztalt konfliktusok 

pedig csökkentik az érintettek együttmûködési képességeit, jóllétüket, mentális és fizikai 

egészségi állapotukat és motiváltságukat. összességében tehát mind mikro-, mezo- és 

makrotársadalmi szinten felismerhetôek a fel nem oldott konfliktusok negatív hatásai. 

Személyek és csoportok közötti konfliktusok esetén egy harmadik, külsô fél (mediátor) 

bevonásával lehetôséget teremthetünk az adott helyzet megnyugtató módon történô lezárására, 

a konfliktushoz vezetô okok feltárására, azok megosztására, megértésére és olyan meg- 

állapodások kidolgozására, amely valamennyi fél számára elfogadhatók és betarthatók.  

A mediáció segítségével tehát a konfliktusos helyzetek számos típusa részben vagy egészben 

megelôzhetô vagy feloldható.

A projekt során fejlesztett képzés összhangban áll mindazokkal a nemzetközi irányelvekkel, 

amelyek már az 1980-as évek óta szorgalmazzák a bíróságok lehetséges tehermentesítését 

és a bíróságon kívüli, felek békés megegyezését elôsegítô eljárásokat mind a polgári, mind 

a büntetôügyek területén (ld: az Európa Tanács r(87)12-es ajánlását a bíróságok teher men -

te sítésérôl, az r(98)1-es ajánlást a családügyekben alkalmazandó mediációról, az r(2002)10-es 

ajánlást a polgárügyi mediációról). Bár a nemzetközi irányelvek elsôdlegesen a bíróságok 

tehermentesítését hangsúlyozzák, kiemelendô, hogy a hatékonyan és konstruktívan kezelt 

konfliktusok nemcsak a bíróságokat, de az egyéb – szociális, oktatási, egészségügyi, rendé-

szeti és igazságügyi – szolgálatokat is nagyban tehermentesíthetik, így jelentôs költségkímélést 

eredményeznek az állami kiadások terén és segítik ezen szolgálatok hatékonyabb mûködését. 

Mindehhez azonban megfelelôen felkészített mediátor szakemberek szükségesek, amelyhez 

Intézetünk e szak indításával kíván hozzájárulni.

Annak reményében ajánljuk az olvasónak e kötet tanulmányait, hogy azok hozzájárulnak  

a családi és közösségi konfliktusokkal összefüggô ismeretének bôvüléséhez, valamint elemét 

képezhetik a hazai vitakultúra fejlesztésének. 

Dr. Pilinszki Attila és Dr. Fellegi Borbála

eLôSZó
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PILINSZKI ATTILA – SZABÓ TüNDE – HérA GáBor1

Családi konfliktusok  
és konfliktuskezelési stratégiák

Egy Nógrád megyei kutatás eredményei

Tanulmányunkban a családi konfliktusok és konfliktuskezelés kérdéskörének leíró bemutatására 

vállalkozunk a szakemberek nézôpontjából. A kérdôív (N = 429) és fókuszcsoport (6 csoport, 54 fô) 

módszerével végzett kutatás során Nógrád megyei szakembereket kérdeztünk. Egyik fô kérdésünk, 

hogy miként látják, és hogyan értékelik a különbözô területen dolgozó segítô szakemberek  

– szociális munkások, pedagógusok, védônôk, orvosok stb. – a hozzájuk forduló családok életében 

felmerülô konfliktusokat és a családok konfliktuskezelési stratégiáit. 

A szakemberek szerint a térségben elôforduló családi konfliktuskezelési stratégiák nem hang-

súlyozzák a családi és támogató közösségben rejlô erôforrásokat. A család inkább konfliktusfor-

rásként, mint a lehetséges megoldások színtereként jelent meg az elbeszélésekben. A megoldás 

az elmondottak szerint vagy az egyén erejébôl, képességébôl, vagy a szakember / intézmény által 

(kívülrôl érkezô) segítségnyújtásból, nem pedig az egyén körül lévô támogató háló erejébôl fakadhat. 

Fontosnak tartjuk ezért a természetes támaszok feltérképezését és azok „kiaknázását”.

Kulcsszavak: alternatív vitarendezés, mediáció, konfliktuskezelés, fókuszcsoport, leíró elemzés

Keywords: alternative dispute resolution, mediation, conflict resolution, focus group, descriptive 

statistics

Bevezetés

A konfliktus témája a szociológia sokat vitatott tárgyai közé tartozik, legyen szó a társadalmi 

osztály struktúrát vizsgáló makroszociológiai megközelítésekrôl vagy a család világát témául 

választó mikroszociológiai vizsgálódásokról. A konszenzuselméleteket – miszerint a konfliktus 

mindenféleképpen diszfunkció és az adott csoportnak ennek megszüntetésén kell dolgoznia  

a harmónia elérése érdekében – hamar és sok bírálat érte. A kritikák szerint a konfliktus természetes 

1  Dr. Pilinszki Attila, szociális munkás, szociológus, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar 
Mentálhigiéné Intézet, pilinszki.attila@public.semmelweis-univ.hu; Szabó Tünde, szociológus, Semmelweis 
Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet; Héra Gábor, szociológus, Foresee 
Kutatócsoport.
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és elkerülhetetlen minden kapcsolatban, különösen a párkapcsolatokban (Deutsch, 1969; Somlai, 

1986). A konfliktus kifejezés azonban ma is gyakran az ellenséges viták és a diszfunkcionális kapcso-

latok képét idézi fel. Tanulmányok sora hívja fel arra a figyelmet, hogy önmagában a konfliktus léte 

nem szükségszerûen rossz (Deutsch, 1969; Montgomery, 1989; Sprey, 1971). Simmel hangsú-

lyozta a konfliktus normalitását mindenféle társadalmi képzôdmény, így a házassági kapcsolat 

esetében is: az élet minden pillanatában a harmónia és konfliktus dualizmusával kell együtt élni, 

és el kell fogadni, hogy a tagokat összetartó tendenciákba széthúzó erôk is keverednek (Simmel, 

1964). A párkapcsolati konfliktusokkal foglalkozó szakemberek többnyire egyetértenek abban, 

hogy a konfliktus elkerülhetetlen és az élet természetes velejárója. 

Irodalmi áttekintés

A következôkben a konfliktusokról és konfliktuskezelési módokról adunk szakirodalmi áttekintést, 

ami háttérként szolgál a bemutatott empirikus kutatás eredményeihez. Fontosnak tartjuk azonban 

a konfliktusokhoz kapcsolódó kérdések szélesebb körû tárgyalását. 

Montgomery a konfliktust úgy definiálja, mint az interakciók rövid vagy hosszú távú folyamatát, 

ami során az érintettek egyikének vagy mindkettejüknek nehézséget okoz kapcsolatuk valamely 

aspektusa (Montgomery, 1989). Ez a tág konfliktusértelmezés magába foglalja az interakciók 

széles skáláját az apró nézeteltérésektôl a kritikus ellenségességig. Cseh-Szombathy a konflik-

tusokat olyan társadalmi helyzetekként vagy folyamatokként írja le, amelyekben „két vagy több 

személy vagy csoport között érdekellentét van, amely érzelmi és / vagy szándékbeli ellentétben, 

idônként ellenséges interakcióban is kifejezôdik” (Cseh-Szombathy, 1985: 21). Ebben a defi-

nícióban szintén megjelenik a konfliktus folyamatjellege. Cseh-Szombathy felhívja továbbá  

a figyelmet arra, hogy az ellentét egymással kapcsolatban állók között jön létre, s ez a kapcsolat 

komplexitásának csak egy része (1985). Ez természetesen azt is jelenti, hogy a konfliktusos 

témák mellett több olyan területe lehet a család életének, ami jól funkcionál, s így erôforrásként 

építhetnek ezekre.

A konfliktus folyamatjellegébôl az is következik, hogy a lezajló konfliktusoknak különbözô  

szakaszai vannak. Turner szerint a házastársi konfliktusok többnyire öt szakaszra oszthatók:  

1) egy interakció, ami kiváltja a konfliktust; 2) a konfliktus periódusa; 3) az egyik fél szünetelteti  

a konfliktusos viselkedést a harmónia érdekében; 4) az újbóli felmérése annak, hogy a felek 

hogyan vélekednek a kialakult konfliktusról; 5) egy következmény, ami lehet a konfliktus folytatása, 

az elkerülés vagy a békülés (Turner, 1970 id: Jeffries, 2000).

A családi konfliktusoknak az irodalom alapján a következô fô dimenziói azonosíthatók: intenzitás 

és gyakoriság; a nézeteltérések tartalma; a konfliktus megoldásának módja és sikeressége 

(Anderson és mtsai, 2010; Sprey, 1971). A konfliktus fokozódásával több színtéren is a probléma 

eszkalációja figyelhetô meg: a) egy, jól körülhatárolt kérdés helyett a felek parttalanul csaponganak 

a témák között; b) többé már nem a téma, hanem a partner van a fókuszban; c) a konfliktus kiter-

PILINSZKI A. – SZABó T. – HÉrA G. 



11

jedhet más személyekre is; d) a jelenrôl a múltra kerül a hangsúly. Middelberg „konfliktus tánca-

ként” utal erre a kölcsönös, sokszor önvédelembôl fakadó hibáztatásra, empátia hiányára és  

a támadás és ellentámadás köreire (2001). Anderson és munkatársai a „high conflict” definiálása 

során a súlyos konfliktust egyrészrôl megkülönböztetik a mindennapi, kevésbé jelentôs konfliktu-

soktól, másrészrôl pedig a családon belüli erôszaktól. A konfliktuskontinuum alacsony végét leírva 

szintén kiemelik, hogy inkább a téma van a központban, nem pedig a partner. Mindkét fél elismeri 

felelôsségét a konfliktus kialakulásáért és így a megoldásban is szerepet vállal – kölcsönös  

bizalom és reményteli érzelmi környezet jellemzi. Ezzel szemben a skála másik végén a hibáztatás, 

a fokozott reaktivitás, a frusztráció, a bizalmatlanság és a pesszimizmus magas szintjét tapasztaljuk 

(2010). A konfliktus intenzitása mellett fontos szerepet játszik, hogy milyen típusú konfliktusforrás 

mentén alakul ki a vita a felek között, hiszen a konfliktusmegoldási stratégiát is ennek megfelelôen 

szükséges megválasztani. A párkapcsolati konfliktusok öt fô forrását írta le Moore: 1) adatkonflik-

tusok, melyeket okozhat az információ hiánya, a téves információ, az adatok különbözô interpre-

tációja; 2) érdekkonfliktusok; 3) értékkonfliktusok; 4) strukturális konfliktusok, melyek a források 

egyenlôtlen elosztásából fakadnak; 5) kapcsolati konfliktusok, melyek a viselkedéshez és kommu-

nikációhoz kötôdnek szorosan (1996). 

A konfliktusok tartalmát tekintve különbözô mérôeszközök között nagy eltéréseket láthatunk. 

A házastársi konfliktusok területeire (is) fókuszáló kérdôívek (Beier–Sternberg, 1977; Locke–

Wallace, 1959; Notarius–Vanzetti, 1983; Spanier, 1976) összehasonlítása alapján azt látjuk, hogy 

összesen 21 vitatémát sorolnak fel, azonban rendkívül kicsi az átfedés. Csak 6 olyan téma szerepel, 

ami legalább 3 eszközben szerepel, ezek: a család pénzügyeinek kezelése, a szexuális kapcsolat, 

a szabadidô felhasználása, barátokkal való kapcsolat, szülôkkel való kapcsolat, vallási kérdések. 

A házassági konfliktusok leggyakoribb témái a korábbi kutatások alapján a kommunikáció,  

az anyagiak, a gyermekek, a szexualitás, a házimunka, a féltékenység és a rokonsággal való kapcso-

lat mentén alakulnak ki (Gottman, 1979; Mead és mtsai, 1990). Wagner és Weiss kutatásában 

viszont a szabadidô eltöltése, valamint a házimunka megosztása mutatkozott a leggyakoribb 

konflik tusforrásnak (2007). 

Az életünk fordulópontjai kutatás2 erdélyi almintájában a leggyakrabban elôforduló vitatémák 

az anyagiakkal kapcsolatos konfliktusok, a házimunka megosztása és a gyermekneveléssel  

kapcsolatos kérdések voltak. Ebben a vizsgálatban az alkoholfogyasztás a gyakran veszekedô 

pároknál a második legjellemzôbb vitatémának mutatkozott (Antal–Szigeti, 2008). Az alkohol- 

fogyasztás és család stabilitásának kapcsolatára több tanulmány is felhívta a figyelmet: az  

alkoholbeteg páciensek között több az elvált családi állapotú, mint más betegcsoportokban 

(reich–Thompson, 1985), a férfiak és a nôk alkoholfogyasztása emeli a nôk válási hajlandóságát, 

2  A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézete által 2001-ben induló panelkutatás 
célja többek között az utóbbi évtizedekben zajló demográfiai átrendezôdés dokumentálása, a demográfiai 
jelenségek mögött meghúzódó mikro- és makroszintû tényezôknek és azok kölcsönhatásainak 
megismerése.
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az alkoholfogyasztással kapcsolatos viták azonban a férfiak instabilitását növelik (Halford–

osgarby, 1993). A családi munkamegosztás kapcsán vizsgálta Szél a szabadidô-eltöltés miatti 

vitatkozások gyakoriságát és azt találta, hogy a legkevesebb munkát végzô nôknél jelent meg 

leghangsúlyosabban ez a konfliktusforrás (Szél, 2011). Papp és munkatársai az anyagiakról 

szóló vitákat helyezték vizsgálódásuk középpontjába. A korábbi kutatásokkal ellentétben az  

ô mintájukban nem a pénzügyek volt a vezetô vitatéma, azonban arra az eredményre jutottak, 

hogy a felek több negatív interakciós stílust használnak az anyagiakon való vitatkozás közben, 

mint más vitatémáknál. Továbbá úgy értékelték a megkérdezettek, hogy a pénz körüli vitáknak 

(más témákhoz viszonyítva) jelentôs rövid- és hosszútávú hatása van a kapcsolatra (Papp és 

mtsai, 2009). Az egyes vitatémák és a párkapcsolati elégedettség kapcsolatát vizsgálva 

Levenson és munkatársai (1993) szerint az elégedett és elégedetlen párok között a legnagyobb 

különbség az anyagiak, a kommunikáció, a szexualitás és a féltékenység témákban mutatkozott. 

Lloyd (1990) szerint a látszólag egyszerû témák néha vonatkozhatnak a felek közötti mélyebb 

kapcsolati küzdelemre, ami a hatalom és az intimitás központi témájára épül. A szubjektíve  

fontosnak ítélt témákban tartósan fennálló, illetve visszatérô konfliktusok a leginkább problema-

tikusak a kapcsolati stabilitás szempontjából.

Többen rámutattak arra, hogy jótékony hatásúak lehetnek azok a konfliktusok, melyek során 

megjelennek a pozitív érzelmek, az intimitás és a másik fél meghallgatása (Gottman, 1991; rands 

és mtsai, 1981). Gottman (1991) kiemeli a konfliktuskezelés fontosságát: az, ahogyan a párok  

a mindenképpen megjelenô nézeteltéréseket kezelik, meghatározza a kapcsolat minôségét és 

stabilitását is. Kurdek (1995) mérô eszközében négy konfliktuskezelési stílust különböztet meg:  

1) pozitív problémamegoldás; 2) konfliktusos ütközet; 3) visszavonulás és 4) engedékenység. 

Többen úgy utaltak az elkerülésre, mint a konfliktuskezelés egyik antiszociális módjára, ami valójában 

akadályokat gördít a valódi vitarendezés elé és negatív hatással van a párkapcsolat mûködésére. 

Fitzpatrick (1982) azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a rövidtávú elkerülés, a konfliktussal 

való foglalkozás ideiglenes elhalasztása hozzájárulhat a sikeresebb megoldáshoz, sôt egyes meg-

oldhatatlan kérdések hosszútávú kerülése elônyös lehet. A döntô tényezô szerinte az, hogy az 

elkerülés közös vagy individuális döntés alapján történik. 

Az életünk fordulópontjai kutatás egy kérdésben rákérdez arra, hogy mennyire jellemzô egy 

adott viselkedés nézeteltérés felmerülése esetén.3 Antal és Szigeti (2008) ez alapján különített el 

agresszív, asszertív és passzív konfliktuskezelési módozatokat. Szél (2011) pedig fejlett és fejletlen 

vitakultúrát különböztetett meg ezen kérdések alapján és rámutatott, hogy az elvált pároknál már 

a válást megelôzôen a sértôdött hallgatás, a veszekedés és a tettlegesség is magasabb arányban 

jelent meg, mint az együtt maradóknál. Felhívta továbbá a figyelmet, hogy az elkerülô konfliktus-

kezelési magatartás a gyermekes párokra jellemzôbb, mint a gyermektelenekre. 

3  Megtartja magának a véleményét, hogy elkerüljék a nagyobb vitát. – Nyugodtan megbeszélik a nézeteltérést.  
– Valamelyikük sértôdötten hallgat. – Veszekednek, kiabálnak egymással. – Tettlegességig fajul a dolog.
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Gyakran elôfordul, hogy a felek érintettsége vagy pozícióharca miatt megakad a konfliktus- 

kezelés folyamata, ilyenkor elômozdíthatja a vita rendezését egy, a vitában nem érintett fél  

segítsége. A konfliktushelyzetek békés rendezésére nyújthat lehetôséget a mediáció, ahol egy 

pártatlan, semleges fél – a mediátor – segíti a konfliktusban érintett feleket a konfliktushelyzet  

rendezésében. A mediáció, más néven közvetítés, egy facilitált kommunikációs folyamat, melynek 

célja egy megállapodás elérése. 

Tanulmányunkban a családi konfliktusok és konfliktuskezelés kérdéskörét mutatjuk be  

a szakemberek nézôpontjából. Egyik fô kérdésünk, hogy miként látják, és hogyan értékelik a 

különbözô területen dolgozó segítô szakemberek – szociális munkások, pedagógusok, védônôk, 

orvosok stb. – a hozzájuk forduló családok életében felmerülô konfliktusokat és a családok 

konfliktuskezelési stratégiáit. Vizsgálódásunk másik iránya pedig a megkérdezett szakemberek 

konfliktussal kapcsolatos attitûdjeire vonatkozik – milyen érzések jellemzik a válaszadókat  

egy-egy konfliktushelyzetben, hogyan reagálnak a családi konfliktushelyzetekre, ha közvetlenül 

nem érintettek. A családi konfliktusok mellett az adatfelvétel során kitértünk a közösségen  

belül megjelenô konfliktusokra is, ezzel a tanulmánykötet másik írása foglalkozik (Szabó–

Pilinszki–Héra, 2015).

Módszerek és a kutatás folyamata

A kutatás elsôdleges célja az volt, hogy empirikus háttéranyagot biztosítson „A társadalmi innováció, 

valamint a társadalom- és mûszaki oktatási és kutatási hálózatok együttmûködésének erôsítése 

Salgótarjánban” (TáMoP 4.2.1.D-15/1/KoNV-2015-0003) címû pályázat keretében vállalt  

Családi és közösségi mediátor szakirányú továbbképzés fejlesztéséhez. A családi konfliktusok és 

konfliktuskezelési stratégiák témakörét fókuszcsoportos (6 csoport, 54 fô) és kérdôíves (N = 429) 

vizsgálat adataira támaszkodva vizsgáltuk.

Fókuszcsoport

A fókuszcsoportok 2015 tavaszán, Nógrád megye több településén kerültek megszervezésre 

azzal a céllal, hogy információt nyerjünk 1) a helyi szinten megjelenô közösségi és családi konf-

liktusokról, 2) az azokra adott reakciókról, illetve 3) a tipikus konfliktuskezelési stratégiákról.  

A csoportos találkozókon elsôsorban a szociális, oktatási és egészségügyi ellátórendszer munka-

társai vettek részt, de rendôr, polgármester, civil szervezetnél dolgozó munkatárs és magánvál-

lalkozó is hozzászólt a beszélgetésekhez. A fókuszcsoport résztvevôi honoráriumban részesültek. 

A cél az volt, hogy olyan, a helyi közösségek életét ismerô szakembereket szólaltassunk meg, 

akik munkájuk során találkoznak konfliktusokkal és sokszor a konfliktuskezelés terén is aktívak. 

A találkozókra Balassagyarmaton, Bátonyterenyén, Ludányhalásziban, Nagyorosziban, Pásztón 

és Salgótarjánban került sor. A fókuszcsoportokon általában 7–10 fô vett részt. A moderátorok 
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kiemelt figyelmet fordítottak olyan csoportszabályok kialakítására és betartására, amelyeknek 

köszönhetôen mindenki ôszintén megfogalmazhatta véleményét, fenntartásait, kritikáit. Mindezek 

eredményeképpen elmondható, hogy bizalmi hangulat jellemezte valamennyi találkozót. A fókusz-

csoportokon elhangzottakról hangfelvétel készült, amelyeket szó szerint legépeltettünk. 

Kérdôív

A kutatói team által összeállított önkitöltôs kérdôíveket a fókuszcsoport résztvevôi segítségével 

juttattuk el a kapcsolati hálózatukban lévô szakembereknek, akik névtelenül, lezárt borítékban 

jutatták vissza a kontaktszemélyeknek a kitöltött kérdéssort. A beérkezett 434 kérdôívbôl  

a logikai és konzisztencia vizsgálat után 429 volt kiértékelhetô. A kérdôív tartalmazott zárt és  

nyitott kérdéseket is. Az adatrögzítést követôen az adatokat SPSS 21.0 és MS Excel progra-

mokkal elemeztük. 

A kérdések egy részében a válaszadókat mint informátorokat kérdeztük azokról a konflik tus-

helyzetekrôl, melyekkel munkájukból fakadóan találkoznak; a kérdések másik fele a válaszadók 

konfliktusokkal és konfliktuskezeléssel kapcsolatos attitûdjeire vonatkozott. 

A válaszadók többsége nô (86,6%), jellemzôen felsôfokú végzettségûek (71%) és többségük 

házasságban (62,3%) vagy élettársi kapcsolatban (12,9%) él. A megkérdezettek átlagéletkora 

45,6 év (szórás: 9,4) és jelentôs munkatapasztalattal rendelkeznek – jelenlegi munkakörükben 

átlagosan 13 éve dolgoznak. 

eredmények

A fókuszcsoportos és kérdôíves vizsgálat során felmértük, hogy a megkérdezettek milyen típusú 

családi konfliktusokkal találkoznak, s ezek milyen okokra vezethetôek vissza. Vizsgáltuk a konflik-

tusokra adott tipikus válaszreakciókat és a konfliktusok kezelését célzó stratégiákat is. A kérdôíves 

kutatásnál rákérdeztünk a szakemberek konfliktussal kapcsolatos attitûdjeire is. Az eredmények 

tárgyalásánál is ezt a logikai struktúrát követjük. Az egyes témák bemutatásánál igyekeztünk minél 

több idézetnek teret adni, mivel a fókuszcsoport résztvevôi – mint helyi „szakértôk” – szavai tükrözik 

a leghitelesebben a kérdések mentén megfogalmazott gondolatokat. 

Jellemzô konfliktustémák a családban

A kérdôívben szereplô „Munkája során milyen családon belüli konfliktushelyzetekkel találkozott  

az elmúlt egy év során?” kérdésre számos konfliktushelyzetet felsoroltak a válaszadók. A meg- 

kérdezettek három konfliktusrelációt emeltek ki, jellemzôen olyan nézeteltérésekkel találkoznak, 

melyek a szülôk között, a szülô(k) és gyermek(ek) között, illetve testvérek között alakul ki.  

Számos konfliktustémát jelöltek meg, az anyagi problémák miatti konfliktusokat és a válás körüli 
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konfliktushelyzeteket (gyermekelhelyezés, kapcsolattartás), valamint az alkoholfogyasztással  

és egyéb szenvedélybetegségekkel kapcsolatos vitákat is sokszor megemlítették a válaszadók.  

A leggyakrabban megnevezett családi konfliktustémák a következôk voltak:

– anyagi problémákból fakadó konfliktusok;

– valamelyik családtag alkoholfogyasztása körüli viták;

– agresszív magatartás, családon belüli erôszak;

– különbözô érték- és érdekellentétek;

– generációs ellentétek;

– válás/különválás során felmerülô konfliktushelyzetek;

– gyermekkel való kapcsolattartás kérdése;

– gyermekneveléssel kapcsolatos viták;

– családi és munkahelyi szerepek, feladatok összehangolása;

– hûtlenség-megcsalás-féltékenység;

– a gyermek iskolai problémái.

A fókuszcsoportos beszélgetés során is ezek a témák mint jellemzô konfliktusforrások jelentek 

meg. Így sokszor említésre került a munkanélküliség és a rossz szociális helyzet. A munkanélküliség 

feszültséget okozhat a családon belül, ha az egyik házastárs (vagy családtag) dolgozik, míg  

a másik házastárs (vagy családtag) munka hiányában otthon marad. 

„Nálunk nagyon sok munkatársamnál úgy van, hogy a gondozónô a családfenn-

tartó, a férj nem tud elhelyezkedni. és ô a három mûszakból mire hazamegy, már 

mindenbôl elege van, és jól esne neki, hogy ha egy kávéval fogadná. Aki meg otthon 

van, ô meg attól frusztrált, hogy ô értéktelennek érzi magát, és nem segíteni akar  

a másikon, könnyíteni a helyzetén, hanem inkább konfrontálódik, hogy most ki ér 

többet. Távolabb kerülnek egymástól.” 

A résztvevôk elmondása szerint a munkanélküliség a fiatal családtagok szocializációja szem-

pontjából fejthet ki káros hatást – hiszen a fiatalok az otthon lévô, napi ritmust nem követô,  

munkahelyi feladatokat el nem látó szülôk példáját tekintik mintaadónak. Az alábbiakban egy 

fókuszcsoportban elhangzott beszélgetésbôl idézünk. 

„résztvevô1: Kérdésre azt válaszolja a gyerek. Mi szeretnél lenni? Közmunkás! 

Tehát ez volt számomra a legdöbbenetesebb. 

résztvevô2: Szoktuk csinálni csoportnak, hogy esetleg jövôkép. és az a jövôkép, 

hogy szülök három gyereket abból jó, ha az egyik fogyatékos lesz, mert arra jó 

pénzt kapok.” 
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A fókuszcsoportok tagjai többször beszámoltak arról, hogy a megyére jellemzô magas munka-

nélküliség miatt a munkahellyel rendelkezôk kiszolgáltatottsága is nagyobb. Ennek a csoportnak 

a tagjai ugyanis a törvényben elôírtnál jóval több munkaidôt dolgoznak annak érdekében, hogy 

munkahelyüket ne veszítsék el. 

„Amiatt hogy legyen munkahely, a munkahely igazságtalanságait meg aránytalan-

ságait is felvállalja, ebbôl konfliktus van a családban, saját maga egyensúlyában, 

mert a szabadidejét áldozza és a kapcsolatait áldozza azért, hogy meglegyen az 

a munkahely biztonság, hogy legyen jövedelem. […] Például nôk, akik multiknál 

dolgoznak. Több mûszakos munkarend van, bármikor kérik, hogy menjen be és 

nem meri azt mondani, hogy nem, mert otthon család van, gyerek van, más van, 

nem meri azt mondani, hogy nem. A közszférában ugyanez a helyzet, nem meri 

azt mondani, hogy nem helyettesítek, hogy ne rakjál rám többet, hanem húzza, 

ugyanazért a bérért 8-10 órát most már a közszférában is, és nem lehet szólni. 

Mert az a félelem van, hogy legközelebb én leszek az, akit kitesznek a létszámle-

építésnél.”

Mindennek azonban negatív hatásai lehetnek a családon belül, hiszen a feszültség nagyobb, 

így a konfliktusok kialakulásának is megnô az esélye. ráadásul az iskolában dolgozó beszélgetô-

partnereink visszajelzése szerint a túlórázó szülôk gyermekeivel általában több probléma is van. 

Ennek forrása az, hogy 

„van olyan gyermek, hogy nem is találkozik a szülôvel, meg mire ô hazaér, szülô 

megy éjszakára, kórházban vagy gyárban dolgozik, ápolónô több mûszakos munka-

rendben, és gyakorlatilag a szülô nem tud semmit a gyerekrôl.”

A résztvevôk szerint családi konfliktusok tipikusan még a szülôk párkapcsolati problémái miatt 

alakulnak ki. Ilyen problémák elmérgesedése esetén a felek sokszor egymás elleni játszmájukban 

használják fel gyermekeiket. Tipikus formája ennek az, amikor válás esetén az anya nem engedi 

az apának azt, hogy gyermekükkel találkozzon. 

„Sokszor az anya visszaél azzal, hogy nála van a gyerek elhelyezve, és ô nekik van 

konfliktusuk és így próbálja megtorolni, hogy most beteg a gyerek, nem viheted el. 

Tehát ezek a mondvacsinált nem találkozások és nem veszi észre, hogy a gyerekkel 

szúr ki. és az az apa, aki kitartó, az fordul mindenfelé. De sokan pedig azt mondják, 

hogy na, hát akkor megszakad a kapcsolat. De az én tapasztalatom szerint leggyak-

rabban az anyák így próbálják a férjeknek megnehezíti a gyerek kapcsolattartását.” 
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„én azt mondom, hogy most már általánosság kezd lenni. Tehát most kimondottan 

a szolgálatnál tudnék négy ilyen családot mondani, ahol az apuka szeretné a gyereket 

látni, és az anya saját tulajdonnak tekinti a gyereket.” 

Másvalaki úgy nyilatkozott, hogy a megromlott párkapcsolatból kilépni nem tudó szülôk  

okozhatnak feszültséget a családon belül. Így változtatva át a szocializációért, a támogatásért és 

a biztonságért felelôs családot problémák és konfliktusok forrásává. 

„Nagyon sokan nem tudnak eljutni a válásig se, mert hiába van szabadság, meg hogy 

könnyebb elválni. Nincs hova menni. Közös vagyon és ingatlan, és akkor ki megy? 

A végén benne ragadnak egy olyan állandó kapcsolatban, ami állandó konfliktus, 

meg stresszhelyzet mind a családnak, mind a párnak. Tehát a gyerekeknek is, és 

ebben nônek föl. […] Közben harcolsz folyamatosan. Valami folyamatos, végtelen 

harccá válik az egész.”

A fókuszcsoportokon résztvevôk szerint további családi konfliktusokat okozhat az, ha  

a szülôk nem vagy csak elmérgesedô konfliktusok árán tudják nevelni gyermekeiket. Válás, újra-

házasodás, mozaikcsaládok kialakulása esetén a visszajelzések szerint nagyobb az esélye 

annak, hogy ilyen jellegû problémák jelennek meg. Ahogy az egyik szociális szakember ezt 

megfogalmazta:

„Van olyan nagyon sok esetben, hogy maga a szülô jön be és kér segítséget, hogy 

már van egy másik élete, de a fia mellôl nem akar elmenni, mert ô maradt a fiával, 

viszont abba a másik kapcsolatába már született gyerek, és segítsünk, hogy a gyerek 

elfogadja ezt a kapcsolatot.” 

„Amikor ilyen helyzet van, hogy az apa helyett belép anya mellé egy idegen  

ember. Akitôl anya szült még egy gyereket, aki a féltestvére. Tehát ezt ennek  

a gyereknek nagyon nehéz elfogadni. és van, amikor a szülôk nem is veszik ezt 

észre, hogy milyen szépen hagyják ebbôl ki a nagyobb gyereket. […] és akkor, 

teszem föl, egy 8–10 éves gyerekrôl beszélünk és akkor eljutunk odáig, hogy 

14–15 évesen ez a gyerek pszichológusnál köt ki, mert nem tudja ezeket a dolgokat 

feldolgozni […] és ugye amikor már a pszichológus szembesíti a szülôket azzal, 

hogy hát igen, dominó. A gyökere, az nagyon-nagyon régen kezdôdött, csak ôk 

nem vették észre.” 

A fókuszcsoportok meghívott résztvevôi közül sokan elsôsorban a helyi közösségek és családok 

meggyengülésével magyarázták a fentiekben leírt családi problémákat. A múltat sokszor az erôs 
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családdal és közösséggel, a jelent a meggyengült vagy megszûnt családdal és közösséggel  

azonosították. 

„Amikor én gyerek voltam, tehát hogy a nagycsaládok, az összetartás, az össze-

tartozás volt a példa. Egy fedél alatt élés, az egymás megbecsülése, tehát valahol 

normák voltak, meg kellett felelni valaminek és a szülôpáros is arra törekedett. 

Most meg már hát egyszerûen mondanám én is, hogy se istent, se embert  

nem ismer magán kívül és csak ô maga fontos és ilyen jó pár ember az egész 

közösséget, az egész közeget maga körül le tudja kaszálni úgymond. Akár a saját 

családját is.” 

E szerint a visszajelzések szerint a családtagok manapság kevésbé bíznak egymásban, szét-

szóródtak, már nem tartják ôket össze a közös élmények; legyen az közös munka, beszélgetés 

vagy étkezés. Emellett sokan panaszolták, hogy már nem él együtt több generáció a családokon 

belül, így már nem lehet számítani a nagyszülôkre – se anyagilag, se például abban, hogy vigyáz-

zanak unokáikra, így tehermentesítsék a szülôket. 

Beszélgetôtársaink közül többen úgy gondolták, hogy a családok szétesésének folyamata 

együtt jár a generációk közötti konfliktusok erôsödésével. Egyrészt azért, mert a külön élô fiatalok 

és szüleik már nem tudják megtalálni a közös hangot, hiszen „már nem is tudjuk, hogyan élnek  

a gyerekeink.” Másrészt azért, mert a szülôk iránymutatását a gyerekek már egyre kevésbé  

hajlandóak elfogadni. A visszajelzések szerint az ilyen jellegû, generációk közötti konfliktusok 

egyre gyakoribbak, ráadásul az idôsödô szülôk és gyermekeik egyre kevésbé tudják ezeket  

a problémákat megoldani. Emiatt sokan szociális szakemberek segítségét kérik. Ahogy az egyik 

fókuszcsoporton részt vett szociális munkás ezt elmondta:

„Most a pünkösdi ünnepek alatt három nap alatt öt család keresett meg azzal, 

hogy valamit segítsek, hogy a mama otthonról el tudjon kerülni, mert nem bírják 

egymást elviselni. öt család a három nap alatt! Azt hittem, hogy valami vírus van 

a faluban.” 

Családi konfliktusokra adott reakciók

A családokban felbukkanó konfliktusokra adott reakciók igen változatosak. A felmerülô konflik-

tushelyzetekben többféle viselkedési reakció figyelhetô meg, elôször azonban arra voltunk 

kíváncsiak, hogy milyen érzés jellemzi a megkérdezetteket egy családi konfliktusos szituációban 

(1. ábra). 14 érzés közül ötöt jelölhettek meg, amit jellemzônek találtak. Az érzések fele  

pozitívként, fele pedig negatívként definiálható. A válaszadók önértékelése alapján vegyes 
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érzelmi kép mutatkozik: a legtöbbször (58,3%) a „feszült” érzést jelölték, de a pozitív oldalon 

a „nyitott” (53,2%), a „határozott” (45,9%), a „bizakodó” (45,7%) és a „türelmes” (41,2%) 

érzéseket is számos megkérdezett választotta. A férfiak és nôk érzelmi reakcióját illetôen egyedül 

a „feszült” érzés esetén mutatkozik szignifikáns különbség: a férfiak 44,6%-a, míg a nôk 

60,8%-a választotta (Khi2 (1, N = 418) = 5,2, p < 0,05). A különbözô korcsoportokat vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy a középsô (31–40 és 41–50 évesek) tekinthetô homogén csoportnak, 

több érzés tekintetében ez a két csoport hasonló értékelést adott szignifikánsan elkülönülve 

ezzel a legfiatalabb (30 év alatti) és az 50 év feletti korcsoportoktól. A határozott (Khi2  

(4, N = 382) = 10,7, p < 0,05), az érdeklôdô (Khi2 (4, N = 382) = 11,6, p < 0,05) érzéseket 

kevesebben, a dühös (Khi2 (4, N = 382) = 10,3, p < 0,05) és a feszült (Khi2 (4, N = 382)  

= 11,8, p < 0,05) érzéseket pedig többen jelölték meg a középsô korosztály válaszadói közül. 

A bizakodó (Khi2 (4, N = 382) = 12,8, p < 0,05) érzés választása pedig az életkori csoportokkal nô: 

a 40 év alatti válaszadók 36%-a, míg a 61 év feletti megkérdezettek közel 69,2%-a jelölte be, 

mint jellemzô érzelmi reakciót.

1. ábra: Családi konfliktushelyzetben jellemzô érzések (%)
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A konfliktusra adott érzelmi reakció mellett a viselkedési válaszokra is rákérdeztünk:  

„Mit tesz, ha részese egy családi konfliktusnak?” A megkérdezettek hét különbözô választ jelöl-

hettek meg, azokat a konfliktusreakció kat kellett bejelölni, melyeket jellemzônek ítéltek saját 

magukra nézve. A 2. ábrán láthatjuk, hogy három fô reakció emelkedik ki: békíteni próbál 

(81,2%), megegyezésre igyekszik jutni (78,9%) és az információ szerzése (64,1%). A passzív 

és elkerülô magatartásmódokat csak alacsony százalékban jelölték meg a válaszadók. Az adatok 

alapján úgy tûnik, hogy a válaszadók konfliktusreakciója aktív és a probléma megoldása felé 

mutat – mindenképpen egyfajta aktivitási potenciálként tekinthetünk rájuk. A viselkedési reakciót 

összevetve a nem és a korcsoport változókkal megállapítható, hogy nincs szignifikáns összefüggés 

a vizsgált változók között. 
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2. ábra: Viselkedési reakció családi konfliktushelyzetben (%)
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A konfliktushelyzetre adott reakcióval kapcsolatos eddigi eredmények a válaszadók saját 

attitûdjeire vonatkoztak. A kérdôívben szerepeltek olyan kérdések, melyeknél informátorként 

mondhattak véleményt azokról a családi konfliktusokról, melyekkel munkájuk során találkoztak. 

Arra kértük a kérdôívet kitöltô szakembereket, hogy idézzenek fel egy konfliktushelyzetet és  

értékeljék azt különbözô szempontok szerint: hogyan kommunikáltak a konfliktusban érintettek; 

mit gondol, mennyire elégedettek a konfliktus résztvevôi ezzel a kommunikációval; mennyire látja 

eredményesnek a konfliktus megoldását.

A megkérdezett szakembereknek 100 pontot kellett elosztani a 1. táblázatban szereplô 

lehetôségek között. 

1. táblázat: Jellemzô kommunikáció családi konfliktushelyzetben

 Átlag
A felmerülô konfliktusról a felek nem beszélnek 32,0
A konfliktusról beszélnek, de nem azzal a személlyel, akivel összeütközésbe kerültek 38,1
A konfliktusról az érintett felek egymással beszélnek 29,9

A három állításra megközelítôleg ugyanannyi pontot adtak a megkérdezettek, azonban az elsô 

két mondat olyan lehetôségeket takar, ahol a konfliktusban érintett szereplôk nem beszélnek  

egymással. A felmerülô konfliktusról való nyílt párbeszéd a válaszadók szerint mindössze az esetek 

30%-ában figyelhetô meg. A szakemberek 1–7-ig terjedô skálán értékelték, hogy véleményük 

szerint mennyire elégedettek a konfliktusban érdekelt felek az adott kommunikációval, valamint, 

hogy külsô szemmel mennyire tartják eredményesnek a konfliktusmegoldást. A megkérdezettek 

megítélése szerint a konfliktusban érintettek közepesen elégedettek a kommunikáció módjával 

(átlag: 3,49; szórás: 1,44) és a felidézett konfliktusok megoldását eredményesség szempontjából 

szintén közepesre (átlag: 3,38; szórás: 1,59) értékelték. A konfliktushelyzetek között voltak  

olyanok, amelyek eredményesek, és amelyek eredménytelenek voltak a megoldást tekintve.  

PILINSZKI A. – SZABó T. – HÉrA G. 



21

Ezért Pearson-féle korrelációval vizsgáltuk meg, hogy a kommunikációval való elégedettség  

és a konfliktusmegoldás eredményessége milyen összefüggést mutat a konfliktusról való nyílt  

párbeszéddel (2. táblázat). 

2. táblázat: A kommunikáció módja – Pearson-féle korrelációs együtthatók

 1 2 3
1. A konfliktusról az érintett felek egymással beszélnek 1 0,492** 0.492**
2. Mit gondol, az elôzô helyzetben mennyire elégedettek  
    a résztvevôk a kommunikációval?  1 0.577**
3. Hogyan látja, mennyire volt eredményes a konfliktus megoldása?   1

Az eredmények alapján elmondható, hogy erôs asszociációs kapcsolat mutatkozik a konflik-

tushelyzetben résztvevô felek közötti kommunikáció és az elégedettség, valamint a konflik- 

tusmegoldás eredményessége között. „A konfliktusról az érintett felek egymással beszélnek”  

állításra adott magas pontszám magasabb elégedettséggel és a konfliktusmegoldás ered -

ményességével jár együtt. 

A fókuszcsoport tapasztalatai is alátámasztják a kérdôíves felmérés eredményeit. A csoportokon 

résztvevô szakemberek szerint az egyik tipikus reakció az elkerülés. Ekkor a konfliktusba érintett 

szereplôk „homokba dugják a fejüket” és úgy tesznek, „mintha nem történne semmi”. A felek 

tehát nem a konfliktus felvállalására és ezt követôen kezelésére, megoldására törekednek, hanem 

egyszerûen „kivonul mind a kettô belôle, esélyt se adnak a megoldásra.” 

Másik tipikus reakció a beletörôdés, amelynek az oka sokszor a kilátástalanság és a remény-

telenség. Ahogy azt az egyik résztvevô megfogalmazta:

„Vannak olyanok, akik belenyugodnak, beletörôdnek, s nem is próbálnak kikerülni 

ebbôl a helyzetbôl, mert már vagy elfogyott az energiájuk, annyira kilátástalannak 

érzik a helyzetüket, és ôk fordulnak más módszerekhez. Vagy egyszerûen felôrli  

az erejüket maga a küzdés.” 

A beletörôdés és a konfliktusok tudomásul nem vételének egy megjelenési formája lehet az 

elzárkózás is; amikor egy családtag semmilyen segítséget nem fogad el, se másik családtagtól, 

se szakembertôl. 

További reakcióként az erôszakot, az agresszivitást kell nevesítenünk. A fókuszcsoportok 

résztvevôinek véleménye szerint erre a fajta reagálásra nagyobb az esély létbizonytalanság esetén. 

Ahogy azt megfogalmazta az egyik szociális szakember:

„Agressziót is szülhet ez, hogy a depriváltság miatt a családban a mindennapokat 

úgy kell megélni, hogy mindig csak az adott napra tervezhetnek. Hogy mi lesz holnap, 
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vagy hogy tüzelôt tudok-e venni, vagy cipôt a gyereknek, vagy jön most a húsvét, 

hogy hogyan fogom lebonyolítani. Ez azt gondolom, hogy ez elôbb-utóbb oda vezet, 

hogy agressziót szül a családon belül is, kisközösségen belül is. Egy idô után ebbe 

belefárad az ember, elhanyagolás, nemtörôdömség… és akkor a történet az, hogy 

a család belerokkan ebbe.”

A szakemberek elmondása alapján a családi konfliktushelyzetre adott reakciók között szerepel 

a különbözô devianciák megjelenése is. Egyrészt a sokszor függôséget okozó drog-, vagy alkohol-

fogyasztást nevesítették a résztvevôk, másrészt szóba került az öngyilkosság is, mint potenciális 

válaszreakció. 

A családi konfliktusok megoldását célzó stratégiák

A kérdôívben rákérdeztünk arra, hogy ha egy környezetében lévô személy úgy dönt, hogy a meg-

oldás érdekében egy harmadik, a konfliktusban nem érintett félhez fordul, milyen szakembert 

keresne fel az illetô (4. ábra). A válaszadók több mint egyötöde szerint ismerôsük nem fordulna 

szakemberhez. A válaszadók 28,4%-a egy, 30,3%-a két, a megkérdezettek további egyötöde 

három vagy több szakembert jelölt meg a listán. A legtöbben (43,3%) a pszichológust választot-

ták, de viszonylag sok jelölést kapott a szociális munkás (28,2%) és a pap / lelkész (24,2%) is. 

Többen írták az egyéb kategóriába a barátokat annak ellenére, hogy a kérdésben szerepelt  

a szakember kifejezés.

3. ábra: Milyen szakemberhez fordulna családi konfliktus esetén? (%)
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A fókuszcsoportokon javaslatként megjelent a közvetítésre épülô nyílt kommunikáció. A vissza-

jelzések alapján elmondhatjuk, hogy ezzel a módszerrel már több konfliktusos helyzetet kezeltek 

sikerrel az érintettek. Itt csak azt a szociális szakembert idézzük, aki a gyakorinak tekintett, szülôk 

közötti konfliktusok esetén tartja fontosnak a mediáció alkalmazását.
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„Elválnak a szülôk, vagy nem válnak el, csak különmennek. Van a gyerek, vita  

van a gyermekelhelyezésrôl, a kapcsolattartásról. Akkor eszköz a gyerek, mert 

anyuka azt mondja, hogy nem adom oda a gyermeket, mert te nem jól néztél rám. 

Apuka pedig jön hozzánk, hogy kéri a kapcsolattartásnak a végrehajtását. Az elsô 

tárgyaláson megpróbáljuk azt rendezni. […] Próbálunk egyezséget hozni, ha nem 

sikerül, akkor jön a szabályozás. De elsô az egyezség létrehozása, és nagyon  

nagy feladat az, hogy a két szülô egymással beszélô viszonyban legyen. Mert alap-

helyzet az, hogy nem beszélünk egymással. és itt jön az a közvetítés, hogy a két  

fél között kell nekünk közvetíteni, apuka-anyuka vagy a nagyszülôk között. […]  

Ne veszekedjenek, ne ott mondják el a múlt sérelmeit, hanem a gyerek érdekében 

tudjunk hozni egy döntést.” 

A családi konfliktusok kezelésében a visszajelzések szerint még szerepet játszhat a közösség-

építés és a közösségi programok szervezése is. Ezek a tevékenységek lehetôséget biztosítanak 

arra, hogy a konfliktusban érintettek kibeszéljék problémáikat és segítséget, tanácsot kérjenek 

más, a közösségbe tartozó személyektôl. 

A szenvedélybetegségek kapcsán valaki fontosnak tartotta a preventív programok szervezését, 

ahol gyógyult betegek személyes történetükkel nyújthatnak példát a fiataloknak. Elsôsorban nem, 

mint szociális szakemberek, hanem mint családtagok és szülôk mutattak rá a résztvevôk egy 

másik lehetséges stratégiára: a felelôsségvállalás erôsítésére. Az egyik szociális szakember  

például így emlékezett vissza egy konkrét esetre:

„Fejébe vette, hogy ki akar menni Amerikába. Vízumtól kezdve mindent intézni kell. 

és akkor hív engem. én meghallgattam békésen, nyugodtan, hogy milyen tervei 

vannak. Jó, rendben van. és mondta, hogy anya, vízumot hol kell intézni? Mondom 

felnôtt ember vagy, járj utána. Tehát visszadobtam neki a labdát, hogy érezze  

meg azt a felelôsséget. Hogy ha bármit akarok tenni, mint ahogy én reggel felkelek 

és a napomat megtervezem, hogy mi hogy legyen. Ô is ugyanúgy tervezze meg  

a mindennapját meg a terveit.” 

Az eredmények megvitatása

A családi konfliktusok és konfliktuskezelési stratégiák témáját vizsgáló leíró jellegû kutatásunk 

célja az volt, hogy megismerjük a Nógrád megyei szakemberek véleményét a témakörben és  

pontosabb képet kapjunk az adott kérdésrôl. 

A szakemberek által gyakran említett konfliktustémák nagyrészt összhangban vannak a korábbi 

családi konfliktusokra vonatkozó vizsgálatok eredményeivel. Egy hazai reprezentatív mintán  

(életünk Fordulópontjai, 2008) a válaszadók által leggyakoribbnak ítélt vitatémák az anyagi ügyek, 
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a gyermeknevelés, a szabadidô eltöltése és a házimunka megosztása volt (Pilinszki–Járay, 2015), 

míg egy családsegítô és gyermekjóléti szolgálatok klienskörére fókuszáló kutatásban a következô 

témák élveztek elsôbbséget: anyagi ügyek, gyermeknevelés, féltékenység, szülôkkel való kapcsolat 

(Pilinszki, 2014). Jelen kutatás eredményeivel az alkalmazott módszer miatt korlátozottan vethetô 

össze, azonban inkább a második, családsegítôs vizsgálat jellemzô témái jelennek meg. Ez fel te he-

tôen annak tudható be, hogy a megkérdezett segítô szakemberek hasonló populációval találkoznak, 

másrészt hozzájárulhat Nógrád megye és lakosságának gazdasági helyzete is – a megye egyes 

mutatóiban (iskolázottság, foglalkoztatottság, jövedelem) közelebb áll a családsegítôs minta 

jellemzôihez, mint az országos átlaghoz.

A konfliktustémákat vizsgálva fontosnak tartjuk megvizsgálni azt a szempontot, hogy mely kérdé-

sek tárgyalhatóak jó eséllyel egy mediációs eljárásban. Az 1. táblázatban felsorolt témák többnyire 

tárgyalhatók a mediációban, azonban néhány eset nagyobb körültekintést igényel. A családon 

belüli erôszak esetén számos tényezôt szükséges figyelembe venni és kérdéses lehet a felek 

közötti hatalmi viszony kiegyenlítése és a közvetítô eljárás során született megállapodás betartha-

tósága. A kapcsolati erôszakkal foglalkozó feminista irányzatok jellemzôen kizárják a mediáció 

alkalmazhatóságát (Kuszing, 2009), mások a kihívások ellenére keresik a megoldás lehetôségeit is 

(Murphy–rubinson, 2005). A kérdéskör komplexitása mindenképp kihívások elé állítja és óvatos-

ságra inti a mediátort. Egy másik téma a szenvedélybetegségekkel, alkohol- és drogfüggôséggel 

kapcsolatos viták. Ezekben az esetekben elôfordul, hogy a mediáció során hozott döntés másnap 

a függôség hatására „elveszti érvényét”, betarthatatlanná válik. 

A konfliktushelyzetre adott reakciókkal kapcsolatos eredmények vegyes képet mutatnak.  

Az érzelmi reakcióknál kiemeltük, hogy a feszültség mellett megjelennek olyan pozitív érzések is, 

mint a nyitott, a határozott, a bizakodó. Ez egyfajta érzelmi potenciált mutat, ami mozgósítható 

lehet a konstruktív konfliktuskezelés érdekében. A viselkedési reakciókra vonatkozó kérdésnél 

azt láthattuk, hogy három, aktivitást jelzô attitûd emelkedik ki: az információszerzés, a megegye-

zésre törekvés és a békítés. Ezek a passzív külsô szemlélôvel és az elkerüléssel szemben egy 

olyan alternatívát jeleznek, ami szintén a konfliktussal való szembenézés és megoldás felé visz  

– ezek alapján egy úgynevezett aktivitáspotenciálról is beszélhetünk. Fellelhetô tehát egy érzelmi 

és egy aktivitáspotenciál, azonban disszonanciát érezhetünk, amikor a családi konfliktushelyze-

tekben tapasztalt kommunikációra vonatkozó eredményeket vizsgáljuk. Nincs párbeszéd, nincs 

szembenézés a konfliktussal, nincs megoldás – vagy legalábbis sokkal kevésbé jellemzôek itt, 

mint az elôzô kérdésekben láthattuk megjelenni. A megkérdezett szakemberek szerint a konfliktus 

elkerülése szinte az egyik legjellemzôbb stratégia a felmerülô helyzetek „kezelésére”. Ebben  

a közegben kiemelten fontos a konfliktuskezelési kultúra fejlesztése, az egymás felé fordulás és 

a párbeszéd gyakorlatban való alkalmazása. Ebben a fejlesztô munkában építeni lehet a szakem-

berek imént említett érzelmi és aktivitáspotenciáljára.

A konfliktuskezelést segítô stratégiákat vizsgálva úgy tûnik, hogy a családi konfliktusok és 

konfliktuskezelés témaköre nem választható el a közösségi programoktól és a közösségfejlesztési 
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akcióktól. Fontos tapasztalatként szeretnénk megemlíteni azonban, hogy a felsorolt lehetséges 

stratégiák egyike se hangsúlyozta a családi és támogató közösségben rejlô erôforrásokat.  

A család inkább konfliktusforrásként, mint a lehetséges megoldások színtereként jelent meg az 

elbeszélésekben. A megoldás az elmondottak szerint vagy az egyén erejébôl, képességébôl, 

vagy a szakember / intézmény által (kívülrôl érkezô) segítségnyújtásból, nem pedig az egyén körül 

lévô támogató háló erejébôl fakadhat. Fontosnak tartjuk ezért a természetes támaszok feltérképe-

zését és azok „kiaknázását”. 

Korlátok

A családi konfliktusok rendkívül komplex kérdéskörének egyes részeit sikerült megragadni  

a fókuszcsoportos és kérdôíves vizsgálattal, azonban szükségesnek látjuk felhívni a figyelmet a 

kutatás néhány korlátjára. A megkérdezett szakembereket egyrészt informátorként kérdeztük  

az általuk tapasztalt konfliktusokról, azok szereplôirôl és a kommunikáció folyamatáról. Ezekben 

a másodkézbôl származó információkban nyilván megjelenik a szakemberek tapasztalata, 

attitûdje és világnézete, illetve elképzelhetô, hogy a családokban felmerülô konfliktusoknak  

csak egy részét látják a „távolság” miatt, illetve a kép néhol nem túl jól fókuszált. A családi konf-

liktuskezelés témájának vizsgálatában mindenképp szükségesnek tartjuk a családok életének 

közelebbi megismerését.

A kérdôíves vizsgálatban a szakemberek a különbözô konfliktushelyzetekkel kapcsolatos 

érzéseire, attitûdjeire és reakcióira is rákérdeztünk. Az önértékelésen alapuló adatfelvétel miatt 

egyes válaszadóknál torzító tényezô lehet, hogy nem feltétlenül a valós, hanem szerinte ideális 

választ adta. 
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SipoS B. Bernadett – pálfi Kálmánné1

Mediáció a gyermekek érdekében
Kapcsolattartás – Kapcsolatügyelet – Kapcsolattartási ügyelet 

a kapcsolattartás mint a gyermek alapvetô emberi joga a családjogban igen hangsúlyosan meg-

jelenik, mégis számos esetben sérül ez a jog. a gyermeknek akár családban, akár családon kívül 

nevelkedik, joga van ahhoz, hogy mindkét szülôjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson 

fenn. Ugyanakkor nagyon sok esetben komoly dilemmát okoz a szakemberek számára annak 

megítélése, hogy mi a gyermek legjobb, avagy mindenek felett álló érdeke. Számtalanszor ütközik 

a gyermek érdeke/joga a szülô érdekével/jogával. a tanulmány a gyermekek oldaláról közelíti  

meg a kapcsolattartást és annak szabályozását, komplex módon bemutatva az ehhez szükséges 

gyermeki jogok jogággá alakulásának rövid történeti áttekintését, a kapcsolattartás elméleti hátterét, 

majd a Kapcsolattartási Ügyeleti gyakorlatot. a kapcsolattartás vizsgálatát két nagy csoportra 

lehet osztani, az egyik a különélô szülô és gyermek(ek) kapcsolattartása, a másik a gyermek- 

védelmi gondoskodásban élô gyerekek kapcsolattartása. Jelen tanulmány elsôsorban a különélô 

szülô kapcsolattartását járja körbe. a kapcsolatügyelethez kapcsolódik a kapcsolatügyeleti 

mediáció, melyben alapvetô különbségek fedezhetôk fel az általános mediációhoz képest, így  

a tanulmányban annak rövid áttekintô bemutatása is helyet kap. 

Kulcsszavak: gyermekjog, mediáció, kapcsolatügyelet, kapcsolattartás

Keywords: child rights, mediation, child contact centre, contact with non-resident parent

A gyermeki jogok alakulásának rövid történeti áttekintése 

az elmúlt évtizedekben a gyermek megítélése nagyot változott és így jogainak védelme is egyre 

inkább elôtérbe került. a XX. századot ellen Key után joggal nevezhetjük a gyermekek évszázadának, 

hiszen a gyermeki jogok fejlôdése és írásban való rögzítettsége ebben az idôszakban válik kiemelten 

fontossá. a törekvés, hogy a gyermeki jogok átfogó, mindenre kiterjedô rendszerben jelenjenek 

meg, fokozatosan valósul meg. Hiszen a gyermeki jogok nem azonosak az emberi jogok gyermekekre 

vonatkoztatásával, és nem azonosak a gyerekekre vonatkozó jogok összességével sem (Bíró, 2010).

1  dr. Sipos B. Bernadett, szociálpedagógus, szociálpolitikus, jogász, Semmelweis egyetem egészségügyi 
Közszolgálati Kar mentálhigiéné intézet, siposb.bernadett@public.semmelweis-univ.hu; pálfi Kálmánné, 
okleveles szociális munkás, alapszolgáltatási Központ.
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Kezdetben még csak egy-egy gyermekeket érintô problémára választ adva születtek egyez-

mények. Például 1902-ben Hágában elfogadásra került a kiskorúak gyámságának szabályo- 

zásáról szóló nemzetközi egyezmény. Az I. világháborút követôen, gyermekek katasztrofális 

helyzetét látva, a brit Eglantyne Jebb (a máig mûködô nemzetközi gyermekjogi szervezet,  

a Save the Children alapítója) külön szabálygyûjteményt dolgozott ki. Ez volt a Gyermekek 

Chartája, melyet a Népszövetség 1924-ben fogadott el, és Genfi Nyilatkozat néven vált ismertté, 

de nem volt jogilag kötelezô erejû. A gyermekek védelmébe vetett hit univerzalitása vezetett el 

tehát az egyik legelsô, kifejezetten emberi jogi dokumentum megszületéséhez – még jóval  

az emberi jogi terminológia elterjedését megelôzôen. A Genfi Nyilatkozat tartalmazta a gyermekek 

jóllétét biztosító alapvetô jogokat, azonban a Népszövetség 1946-os feloszlásával elvesztette 

jogi alapját (UNICEF). Közvetlenül a II. világháború után szerették volna, ha az Egyesült  

Nemzetek Szervezete – némi módosítással – megerôsíti az 1924-es Genfi Nyilatkozatot.  

Az ENSZ Közgyûlése azonban 1948-ban elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, 

s ez meghiúsította a gyermekek szükségleteihez igazított további dokumentum elfogadását.  

Az Egyetemes Nyilatkozat mindazonáltal tartalmaz néhány, a gyermekek javát – különösen  

a védelmüket – szolgáló rendelkezést. Az 1924-et követô idôszakban egészen az 1959. novem-

ber 20-án az ENSZ Közgyûlése által elfogadott Gyermekek jogairól szóló nyilatkozat megszüle-

téséig egy-egy gyermekeket érintô kérdésre született elgondolás (gyermekmunka, emberkeres-

kedelem, gyermekprostitúció). A többéves elôkészítô munka után napvilágot látott nyilatkozat 

olyan fontos alapelveket sorolt fel, mint a diszkrimináció teljes kizárása, a gyermek érdekének 

döntô szerepe, valamint a gyermek védelmének és segélyezésének minden körülmények közötti 

elsôbbsége, és olyan jogokat is elismert, mint a névhez, az állampolgársághoz vagy az ingyenes 

alapfokú oktatáshoz való jog. Bár szélesebb körben ismerte el a gyermekek jogait, annak alkal-

mazása nem bírt kötelezô érvénnyel.

A két nyilatkozat (1924. és 1959.) közötti különbség híven tükrözi az elfogadásuk között eltelt 

35 év világméretû társadalmi változásait és az emberi jogok nemzetközi védelmének fejlôdését. 

Míg ugyanis az 1924. évi deklaráció egyáltalán nem számít(ha)tott az államok felelôsségére,  

és nem igyekezett garanciákkal körülbástyázni az általa megfogalmazott gyermeki jogokat, addig 

az ENSZ által elfogadott dokumentum expressis verbis felhívja a kormányokat a gyermek jogainak 

elismerésére, valamint arra, hogy azokat megfelelô törvényhozási intézkedésekkel biztosítsák 

(Bokorné, 1992).

Az 1959-es nyilatkozaton túl még számos emberi jogi és humanitárius jogi szerzôdésbe beépí-

tették a gyermekeket érintô különleges rendelkezéseket, azonban hamar világossá vált, hogy  

a gyermekek jogaival kapcsolatban szükség lenne egy átfogó, a nemzetközi jog értelmében  

mindenkire nézve kötelezô érvényû nyilatkozatra. 

1978-ban az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának ülésén Lengyelország tervezetet nyújtott be 

egy gyermekjogi egyezményre, mely dokumentum fôként az 1959. évi Nyilatkozatra támaszkodott, 

de elutasították azzal, hogy nem elég átfogó, mélyreható. A tervezet 1980-ban benyújtott második, 
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átdolgozott változata szolgáltatta végül a gyermekjogokról szóló egyezmény kidolgozásához  

a munkaanyagot (UNICEF). 

A gyermekjogi egyezmény célja, hogy aktív szerepvállalásra késztesse az államokat a gyermekek 

jóllétének biztosítása érdekében. További feladata, hogy összefogja és harmonizálja a különbözô 

nemzetközi jogi szerzôdésekben elszórtan felbukkanó gyermekjogokat. Az UNICEF és más  

nem-kormányzati nemzetközi szervezetek aktívan részt vettek az egyezmény kidolgozásában. 

1989. november 20-án, harminc évvel a Gyermekjogi Nyilatkozat és tíz évvel a Gyermekek  

Nemzetközi éve után, az ENSZ Közgyûlése elfogadta a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt és 

1990. január 26-án megnyitotta aláírásra (UNICEF).

„A gyermeki jogok a „gyermek”-absztrakciójú jogalanyra megalkotott jogok rendszere, összes-

sége. A gyermeki jogokba csak azok a jogi normák és azok a jogi rendelkezések tartoznak,  

amelyeknek az alanya a „gyermek” (Bíró, 2010: 5).

Kapcsolattartás a gyermekjogok oldaláról

A szülô-gyermek kapcsolat minôségi változásával a kapcsolat, kapcsolattartás jogi kérdéseinek 

szabályozása is felerôsödött mind a nemzetközi egyezményekben, mind a hazai jogalkotásban 

egyaránt. A gyermek alapvetô joga saját családi környezetében való felnevelkedés, vagy ha ez 

nem lehetséges, a kapcsolattartás vér szerinti hozzátartozóival, ami nem csak a szülôket jelenti, 

hanem a tágabb rokoni kapcsolatokat is. 

Magyarország az 1991. évi LXIV. törvénnyel csatlakozott az 1989. évi New york-i ENSZ 

Egyezményhez a Gyermekek Jogairól. Az Egyezmény elvei, szabályai beépültek a magyar jog- 

szabályokba, a Családjogi törvény módosításába, az 1997-ben megszületô Gyermekvédelmi  

törvénybe, majd a 2013. évi V. törvénybe, azaz az új Polgári Törvénykönyvbe is (Weiss, 2010).

A kapcsolattartás jogát az Egyezmény a gyermek jogairól az alábbiak szerint határozza meg: 

9. cikk 3. pontja: Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a mindkét 

szülôjétôl vagy ezek egyikétôl külön élô gyermeknek azt a jogát, hogy személyes 

kapcsolatot és közvetlen érintkezést tarthasson fenn mindkét szülôjével, kivéve,  

ha ez a gyermek mindenek felett álló érdekével ellenkezik. 

10. cikk 2. pontja: Annak a gyermeknek, akinek szülei különbözô államokban  

bírnak állandó lakóhellyel, joga van, kivételes körülményektôl eltekintve, mindkét 

szülôjével rendszeresen személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezést fenntartani. 

Ennek megvalósítására, valamint az Egyezményben a részes államokra a 9. cikk  

1. bekezdése értelmében háruló kötelezettségeknek megfelelôen, a részes  

államok tiszteletben tartják a gyermeknek és szüleinek azt a jogát, hogy bármely 

országot, beleértve a sajátjukat is, elhagyják és visszatérjenek saját országukba. 
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Bármely ország elhagyásának joga csak a törvényben meghatározott olyan  

korlátozásoknak vethetô alá, amelyek az állam biztonságának, a közrendnek,  

a közegészségügynek, a közerkölcsnek, valamint mások jogainak és szabadságai-

nak védelme érdekében szükségesek és amelyek összhangban vannak az Egyez-

ményben elismert egyéb jogokkal. 

A különélô szülô joga és kötelessége a gyermekkel való kapcsolattartás. A Legfelsôbb Bíróság 

17. számú irányelve is megfogalmazza: A gyermeknek az egyik szülônél történt elhelyezése nem 

érinti a másik szülônek azt a jogát és kötelességét, hogy a gyermeket rendszeresen látogassa, szere-

tetét kinyilvánítsa, a gyermekével meghitt viszonyt fenntartsa. A különélô szülô joga és kötelezett-

sége a kapcsolattartás és a gyermekével való rendszeres érintkezés, míg a gyermeket nevelô szülô 

vagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani. A házasság felbontása ennélfogva 

nem járhat azzal a következménnyel, hogy szüleinek egyikét a gyermek elveszítse. Mind a szülônek, 

mind a gyermeknek törekednie kell a szülô-gyermek kapcsolat fenntartására, mert a gyermek érde-

kében az áll, ha továbbra is maga mellett tudja mindkét szülôjét, és különösen az élet sorsfordulóinál, 

tanulmányai megválasztásában, az életre való felkészülésében számíthat segítségükre.

Nemzetközi szinten is nagy jelentôsége van a kapcsolattartási jog gyakorlásának, az Európa 

Tanács mindig is sokat tett a gyermekek jogainak megerôsítéséért és védelméért, illetve azért, 

hogy ezeket a jogokat Európában a polgári- és családjogba is bevezessék. 1996-ban megalkotta 

„A gyermekek jogainak gyakorlásáról szóló Egyezményt” (European Convention on the Exercise of 

Childrens rights). A Családjogi Szakértôi Bizottság (Committee of Experts on Family Law) a legfôbb 

kormányközi bizottság, amely gyermekeket érintô kérdéseket vet fel. Ez a bizottság különbözô,  

a családdal kapcsolatos problémákkal foglalkozik, beleértve a gyermekek helyzetét is. A gyerme-

kekkel való kapcsolattartás és annak lehetséges korlátozásai, ha a gyermek érdekei úgy kívánják, 

az egyik legjelentôsebb probléma az Európa Tanács tagállamai számára. Ezzel a nehézséggel az 

Európa Tanács úgy próbált megbirkózni, hogy 2003. május 15-én elfogadta a gyermekek kapcso-

lattartására vonatkozó egyezményt (Convention on Contact concerning Children). Az egyezmény 

célja a nemzeti és határon túli kapcsolattartás jogi helyzetének javítása, de leginkább annak az 

alapvetô jognak a pontos meghatározása és megerôsítése, hogy a gyermekek és szülôk rendsze-

resen tarthassák egymással a kapcsolatot. Ezt a jogot akár ki is lehet terjeszteni, ha szükséges, 

hogy a gyermekek más felnôttekkel való kapcsolattartását is magában foglalja, különösen abban 

az esetben, ha az adott felnôtt rokona a gyermeknek (Somfai, 2009).

A kapcsolattartásnál a hangsúly a rendszeres, személyes és közvetlen kapcsolaton van.  

A gyermek fejlôdése szempontjából kiemelkedô jelentôségû, hogy mindkét szülôjével megfelelô 

kapcsolatban legyen, ennek hiánya akár az egész életére kiható, mély lelki válságot okozhat, ami 

egyaránt érintheti a gyermek lelki egészségét, erkölcsi fejlôdését, a szociális készségeinek kiala-

kulását (Katonáné, 2011). Véleményem szerint a kapcsolat minôsége és a gyermek egészséges 

személyiségfejlôdése között összefüggés van. Ezirányú kutatást még nem végeztem, azonban 
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többször tapasztaltam a gyerekek zavartságát, zaklatottságát egy-egy kimaradt vagy nem a meg-

szokott keretek között történt „láthatás” után.

Az új Ptk. Családjogi könyvében külön helyet kapott a kapcsolattartás (4:178.§–4:185.§)  

és elkülönül a szülôi felügyeleti jogtól. A szülô azon joga és kötelessége, hogy gyermekével kap-

csolatot tartson fenn, nem a szülôi felügyelet része, hanem attól relatíve független, önálló szülôi 

jogként jelenik meg (Somfai, 2009). A 4:178.§ (2) bekezdés a szülô esetében nem csupán  

jogként, hanem gyermekével szembeni kötelezettségként is rögzíti a kapcsolattartást, annak  

gyakorlását. A törvény erejénél fogva annak a különélô szülônek van kapcsolattartási joga, aki  

a szülôi felügyeleti jogokat azért nem gyakorolhatja, mert a bíróság a másik szülôt jogosította fel, 

és a gyermek ennek a szülônek a háztartásában nevelkedik. A zavartalan kapcsolattartás biztosí-

tása elsôdlegesen a szülôi felügyeleti jogokat gyakorló, a gyermeket háztartásában nevelô szülô 

kötelezettsége, azonban a gyermek kapcsolattartásra vonatkozó jogát mindenkinek tiszteletben 

kell tartania (Makai, 2013).

Sok tekintetben változott az eddigi kapcsolattartási szabályozás. A gyermek érdeke, egészséges 

személyiségfejlôdésének elôtérbe kerülése hangsúlyosan megjelenik mind a tiltó, mind a megengedô 

oldalon. A törvény egyrészt a szülôt megfosztja a kapcsolattartástól, ha bántalmazza a másik 

szülôt (4:178.§(3)), másrészt megengedi a kapcsolattartást, akkor is, ha a szülôt megfosztják 

szülôi felügyeleti jogától (4:178.§(4)).

A mindennapi életben a gyermeket nevelô szülô joga annak eldöntése, hogy gyermeke kikkel 

érintkezhet, ez lehet tág rokoni, baráti, sôt ismerôsi kör is (Katonáné, 2011). Azonban a gyermekkel 

való érintkezés jogának hatósági úton való érvényesítését kapcsolattartási jog keretében csak  

a Ptk. 4:179.§-ban meghatározottak tehetik meg. 

A gyermekkel való kapcsolattartásra mind a szülô, mind a nagyszülô, mind a nagy-

korú testvér, továbbá – ha a szülô és a nagyszülô nem él, illetôleg a kapcsolattartásban 

tartósan akadályozva van, vagy kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja – 

a gyermek szülôjének testvére, valamint szülôjének házastársa is jogosult. 

A szülôn kívüli jogosultaknak nem kötelességük, hogy a gyermekkel családi kapcsolatot tartsa-

nak fenn, de mindenképp a gyermek érdekét szolgálja, ha egy meglévô jó kapcsolat nem szakad meg. 

Szintén a gyermek érdekének figyelembevétele érhetô tetten a jogosultak körének bôvülésében. 

A gyermek kötôdései, személyes, mély kapcsolatai azon személyek felé alakul ki, akik huzamos 

idôn át saját háztartásukban nevelték a gyereket és gondoskodtak róla, ezek a személyek pedig 

nem feltétlenül a gyermek vér szerinti hozzátartozói (4:197.§ (3)).

A kapcsolattartásra – ha a gyermek hosszabb idôn keresztül a háztartásában nevel-

kedett – kérelmére feljogosítható a volt mostohaszülô, nevelôszülô, gyám és az is, 

akinek a gyermekre vonatkozó apasági vélelmét a bíróság megdöntötte.
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A kapcsolattartás célja, jogi tartalma

A kapcsolattartás célját a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a következôképpen határozza meg: 

A kapcsolattartás célja, hogy

a) a gyermek és a 28. § (1) bekezdése szerinti kapcsolattartásra jogosult személyek 

(a továbbiakban: kapcsolattartásra jogosult) közötti családi kapcsolatot fenntartsa, 

továbbá

b) a kapcsolattartásra jogosult szülô a gyermek nevelését, fejlôdését folyamatosan 

figyelemmel kísérje, tôle telhetôen segítse.

Bár jogosultságként kerül megfogalmazásra, kötelezettséget sugall, számos dilemmát  

felvetve. Kikényszeríthetô-e a szülôvel való kapcsolattatás, ha azt bármelyik fél nem akarja?  

Szolgálja-e a gyermek érdekét, ha nem nyújt rendszerességet, állandóságot számára a kapcsolat? 

Mit tehetünk, ha csak az egyik fél – adott esetben a gyermek – szeretne kapcsolatot tartani, talál-

kozni a különélô szülôvel, de a szülô nem? 

A kapcsolattartás jogi tartalmában is megfigyelhetô változás a korábbi szabályozáshoz képest, 

kiterjed a külföldre vitelre is, pl.: nyaralás, rokonlátogatás (4:180.§ (2)). A kapcsolattartási jog 

magában foglalja a gyermekkel való személyes találkozást, a gyermeknek a lakóhelyérôl vagy  

a tartózkodási helyérôl rendszeresen, meghatározott idôtartamra történô elvitelét, a gyermekkel 

idôszakonként, elsôsorban az oktatási szünetek és a többnapos ünnepek idôszakában való huza-

mos együttlétet, és kiterjed a kapcsolat személyes találkozás nélküli fenntartására (4:180.§ (1)). 

A kapcsolattartás tényleges tartalmát és gyakorlását minden esetben a bíróságnak, illetve a gyám-

hatóságnak kell differenciáltan, az adott eset körülményeinek megfelelôen meghatároznia.

A kapcsolattartás formái, mértéke, módja

A kapcsolattartás formái a folyamatos, az idôszakos és a felügyelt kapcsolattartás (Gyer.27.§(2)). 

Folyamatos a kapcsolattartás, amikor visszatérôen, rendszeres idôközökben ismétlôdik. Ezzel is 

elôsegítve a gyermek életében az állandóság kialakulását, a kiszámíthatóságot. A folyamatos 

kapcsolattartásnak több formáját nevesíti a Gyermekvédelmi törvény: a gyermek rendszeres 

látogatását, rendszeres elvitelét, gyermekkel való rendszeres kommunikálást, valamint a gyermek 

megajándékozását (Somfai, 2009). Az idôszakos kapcsolattartás huzamosabb idôszak, mely 

alatt a jogosult együtt töltheti a gyermekkel a tanítási szünetek és a többnapos ünnepek egy 

részét. A Legfelsôbb Bíróság több bírósági határozatban rámutatott az idôszakos kapcsolattar-

tás szabályozása tekintetében is irányadó szempontok alkalmazására. A Legfelsôbb Bíróság 

szabályozása szerint a hagyományokhoz kapcsolódó két- vagy többnapos ünnepek esetén az 

idôszakos kapcsolattartás biztosításának elsôdleges célja az, hogy a szülôk a munkaszüneti 
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napokon megközelítôen azonos idôt tölthessenek a gyermekükkel, ami független a vallási hova-

tartozásuktól (BH 2004.184.). 

A felügyelt kapcsolattartás esetén a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult talál-

kozására a – szakmai programja alapján kapcsolattartási ügyeletet biztosító – gyer-

mekjóléti szolgálat vagy gyermekjóléti központ kapcsolattartási ügyeletén, vagy 

más, kapcsolattartással összefüggô tevékenységet nyújtó szolgáltató által biztosított 

helyszínen, a kapcsolattartást felügyelô szakember jelenlétében és tanácsadása 

mellett kerül sor (Gyer.27.§ (4b)).

A kapcsolattartás mértékére és módjára vonatkozóan a Ptk. Családjogi könyve és a Gyermek-

védelmi törvény sem tartalmaz kötelezô elôírást, keretjogszabálynak minôsül, mivel mindig  

az adott eset egyedi körülményeit mérlegelve kell döntenie a bíróságnak vagy a gyámhivatalnak. 

Ez szintén a gyermek érdekének figyelembe vételét szolgálja.

A kapcsolattartás rendezése

A kapcsolattartásról a szülôk maguk dönthetnek, illetve kérhetik a gyámhatóság, bíróság döntését. 

A megállapodásnak azonban óriási szerepe van, hiszen a gyermek lehetô legjobb érdekének figye-

lembe vétele csak egyezséggel biztosítható. A megállapodás szabadsága mellett a megegyezésnek 

vannak kötelezô elemei is, így a kapcsolattartás konkrét módjára, az átadás-visszaadás körülményeire 

vonatkozóan. Továbbá arra vonatkozóan, hogy miként értesítik egymást a szülôk a kapcsolattartás 

elmaradásáról, és azt hogyan pótolják. A pótlásnak különös jelentôsége van, hiszen hosszabb idô 

kimaradása esetén meghiúsulhat a kapcsolattartás tényleges célja (Szeibert, 2012).

A házassági vagy a szülôi felügyelettel kapcsolatos perben a kapcsolattartásról a felek bíró-

sági egyezséget köthetnek, amit a bíróságnak elô kell mozdítania, hosszabb távon ugyanis a kap-

csolattartás csak a szülôk megállapodása, együttmûködése esetén mûködôképes. Megállapodás 

hiányában a bíróság dönt, szükség esetén ideiglenes intézkedéssel, akár hivatalból is. Minden 

más esetben a gyámhatóság hatásköre, hogy a szülô és a gyermek, illetve a gyermek és a más 

erre feljogosított személyek közötti kapcsolattartást rendezze, feltéve, hogy nincsen folyamatban 

házassági vagy szülôi felügyelet rendezése iránti per. Ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság 

döntött, a kapcsolattartás megváltoztatásáról is a bíróság határoz, feltéve, hogy a korábbi határozat 

jogerôre emelkedésétôl számított két év még nem telt el (Makai, 2013). Két év eltelte után meg-

változtatásra csak a gyámhatóság jogosult.

4:181.§ (1) A kapcsolattartásról a házassági vagy a szülôi felügyelet rendezése 

iránti perben a szülôk egyezséget köthetnek; egyezségük hiányában a kapcsolat-

tartásról – kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból – a bíróság dönt.  
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Ha házassági vagy a szülôi felügyelet rendezése iránti per nincs folyamatban,  

a kapcsolattartásról a szülôk megegyezésének hiányában a gyámhatóság dönt.  

A döntés elôtt az érdekelteket és az ítélôképessége birtokában lévô gyermeket 

meg kell hallgatni. (4) Ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, a kapcso-

lattartás megváltoztatását a határozat jogerôre emelkedésétôl számított két éven 

belül a bíróságtól lehet kérni. 

E rendelkezés célja, hogy a bíróság döntését egyik vagy másik szülô ne támadhassa meg 

néhány hónapon belül a gyámhatóság elôtt. Itt a kapcsolattartás rendezésénél fontos megje-

gyezni, hogy mivel a gyermek a kapcsolattartásnak aktív részese, érintettje, a szabályozás során, 

a döntés meghozatala elôtt a bíróságnak, illetve a gyámhatóságnak a szülôkön kívül az 

ítélôképessége birtokában lévô gyermeket is meg kell hallgatnia. A bíróság felelôssége eldönteni 

mikor indokolt a gyermek meghallgatása, illetve mikor szükséges pszichológus szakértô útján 

tájékozódni a gyermek véleményérôl. 

4:181.§ (2) A kapcsolattartásról a bíróság vagy a gyámhatóság a gyermek korának, 

egészségi állapotának, életkörülményeinek, a szülôk személyes körülményeinek  

és az ítélôképessége birtokában lévô gyermek véleményének figyelembevételével 

rendelkezik. 

A gyermek meghallgatásának és véleményének figyelembe vétele különös jelentôségû,  

a nemzetközi egyezmények is külön figyelmet szentelnek a kérdésnek. Az Európai Unió Alapjogi 

Chartája egyetlen cikkben foglalkozik a gyermek jogaival, annak kimondása után, hogy a gyerme-

keknek joguk van a jóllétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz a gyermekek jogai 

közül elsôként emeli ki, hogy véleményüket az ôket érintô ügyekben, kérdésekben életkoruknak 

és érettségüknek megfelelôen figyelembe kell venni. A gyermekeknek az ôket érintô bírósági vagy 

más hatósági eljárásban való meghallgatásának a Brüsszel II. rendelet olyannyira jelentôséget 

tulajdonít, hogy akár arra is lehetôséget nyújt, hogy ennek elmulasztása okul szolgálhasson  

az egyik állam bíróságának ezt elmulasztva hozott határozatának egy másik államban való el nem 

ismerésére (Weiss, 2010).

A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtásáról minden esetben a gyámhatóság  

gondoskodik, függetlenül attól, hogy a határozatot a bíróság vagy a gyámhatóság hozta. Gyakori, 

hogy a szülôk közti elmérgesedett viszonyra tekintettel a gyermek átadásának és visszaadásának 

helyét egy semleges helyre, a Kapcsolattartási ügyeletre szabályozzák. Nem ritka az sem, hogy  

a kapcsolattartás helyét is biztosítja, különösen olyan esetben, amikor bármely okból korábban a 

kapcsolattartás nem mûködött, és ezért a szülô-gyermek viszony fokozatos kiépítése szükséges 

a kapcsolatügyelet szakembereinek segítségével.
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Kapcsolatügyeleti rendszer kialakulása és mûködése európában

A Kapcsolatügyeletet mint szolgáltatást eredetileg olyan személyek hozták létre, akik a munkájuk, 

mindennapjaik során találkoztak a válás problémájával konfrontálódó szülôk és gyermekek nehéz-

ségeivel (pszichológus, bírák, szociális munkások, ügyvédek). Számos országban láttak napvilágot 

az ugyanolyan univerzális élethelyzetre adott válaszként hasonló intézmények. Gyermekvédelmi 

szakemberek segítségével létrejöttek olyan helyek, ahol találkozókat lehetett szervezni a gyermek 

és a tôle különélô szülô között a célból, hogy a kapcsolat ne szakadjon meg. Ezen szolgálatok 

tevékenységének alapját a közös célok megfogalmazása és megvalósítása adja. Ez a felismerés 

hívta életre 1998-ban Párizsban szervezett nemzetközi találkozót, mely egy közös gondolkodást 

és tapasztalatcserét indított el ezen új beavatkozási forma összehangolására, fejlesztésére.  

Azóta is folynak nemzetközi kutatások, melyek az egyes országokban folyó kapcsolatügyeleti 

munkákat vizsgálják (Nagy, 2011).

Az Európai Unió Miniszterek Tanácsa 1998. január 21-én kihirdette a tagországok számára 

a no.r. (98) 1. ajánlását a családi mediáció bevezetésérôl és népszerûsítésérôl a tagállamokban. 

Ezt követôen az igazi áttörést a mediáció alkalmazásában a polgári – és kereskedelmi  

ügyekben, valamint a bírósági eljárásokban a 2002-ben Brüsszelben kidolgozott vitairat  

jelentette. A családi mediáció fontosságának a hangsúlyozása irányította a figyelmet a kapcsolat-

ügyeleti központok munkájának alaposabb megismerésére és elfogadására is, hiszen a mediáció 

módszerét a legtöbb országban már alkalmazzák a családsegítés területén. Alapvetôen a kapcso-

latközpontok típusai határozzák meg, hogy milyen munkamódszert választanak, elutasítják vagy 

alkalmazzák a mediációt, mint a konfliktuskezelés egyik alternatív módozatát. A munkamódszer 

megválasztása pedig nagymértékben függ attól, hogy egyéni vagy kollektív alapon mûködik-e 

egy-egy szolgálat. Franciaországban a centrumok egy része a mediációra támaszkodik, más 

részüknél a gyakorlat a pszichoanalízisben gyökerezik. Az elsô esetben szociális, kollektív jellegû 

a szolgáltatás, a másik esetben külön terápia- és kapcsolatszervezés folyik a gyermekek és  

az egyes szülôk között (Nagy, 2011).

Az Egyesült Királyságban a kapcsolatközpontok hálózata, a NACCC (National Association of 

Child Contact Centers) 2002-ben 280 tagot számlált. Ezek legtöbbje a családi mediációval foglal-

kozik. Mindegyik központ egy standard módszer szerint mûködik, amely központilag is elfogadott. 

Az NACCC-ben sok önkéntes dolgozik. Angliában a családi mediátorok nem szerves részei  

a központok szolgáltatásának. A családi mediátorok ugyanis a bíróságokon dolgoznak, mediációs 

üléseiken a feleken kívül az ügyvédek és a bíró is jelen van. Ha szükséges, a kapcsolatügyeletek 

munkatársai segítenek a kapcsolatfelvételnél, de nem mediálnak. A családi mediáció és a kap-

csolatügyeleti munka azon a ponton keresztezik egymást, ahol a gyermeknek a családtagokkal 

való kapcsolatáról van szó. A legtöbb esetben ez a szülô és a gyermek közötti kapcsolatot takarja, 

de esetleg más családtag és a gyermek kapcsolatáról is lehet szó. A családi mediáció alapelve, 

hogy a gyermek jóléte a legfontosabb. Ez minden egyes ügyben elsôbbséget élvez, akár a szülô 
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akaratával, érzéseivel szemben is. A másik fontos elv a „nincs késlekedés” elve. Ez azt jelenti, 

hogy a gyermek érdekét egyáltalán nem szolgálja, hogy ha késlekedés, várakozás, idôhúzás  

történik. Angliában a családi mediációs eljárásoknak két formáját különböztetik meg. Az egyik  

a válással kapcsolatos összes felmerülô kérdésre, a másik a gyermekre fókuszál. A gyermek- 

központú mediáció ingyenes, állami támogatást élvez. Ez összhangban van azzal a törvényi 

elôírással Angliában, miszerint a bírósági eljárás elôtt kötelezô a feleknek ügyvédjeikkel együtt 

mediáción részt venni (Nagy, 2011). 

2004-ben a kapcsolatügyeletek európai chartájában az alábbiakat véglegesítették: a kapcsolat-

ügyeletek mûködése a leszármazási kötelék elismerésén alapul, valamint a gyermeknek azon 

érdekén és jogán, hogy létrejöjjön, és folyamatosan mûködjön minden, identitása fejlôdéséhez 

szükséges kapcsolata. A kapcsolatügyelet a pszichológia, a szociális, valamit a jogi szféra metszés-

pontjában helyezkedik el. A kapcsolatügyelet tevékenységének határait minden esetben a gyermek 

legfôbb érdeke, valamint pszichikai, fizikai és morális biztonságának tiszteletben tartása szabja meg. 

A gyermek fejlôdésére és identitásának kialakulására minden esetben hatással van, ha nem tudja 

kiépíteni vagy fenntartani kapcsolatát szülei egyikével (Nagy, 2011).

Kapcsolatügyelet, kapcsolattartási ügyelet Magyarországon

Hazánkban a Kapcsolatügyeletet, mint a szülô-gyermek találkozásoknak színteret adó semleges 

helyszínt, dr. Kardos Ferenc a VII. kerületi Nevelési Tanácsadó akkori igazgatója hozta létre  

1990-ben, az országos Gyermekvédô Liga elnökének, dr. ranschburg Jenônek a támogatásával. 

1992-tôl a Kapcsolatügyelet életben tartására egy önálló civil szervezet jött létre. A mediáció 

módszerét ekkor még nem alkalmazták tudatosan a Kapcsolatügyeleten. A mediáció alkalmazása 

1996-tól van jelen, de azóta már kötelezô elemmé vált ebben a munkában (Kardos, 2011).

Ma Magyarországon Kapcsolattartási ügyelet biztosítása, a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

mûködésük feltételeirôl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet értelmében a Gyermekjóléti  

Központoknál kötelezôen ellátott speciális feladat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 40.000 

fônél nagyobb városokban, budapesti kerületekben kötelezô ennek a feladatnak az ellátása,  

az ennél kisebb településeken pedig ellátható, amennyiben a fenntartó vállalja. Bár szükség lenne rá, 

erre kevés példa van. A kapcsolatügyeletek száma napjainkban stagnál, újak nem nyílnak, pedig 

a gyermekvédelmi szakemberektôl származó információk szerint a szolgáltatást igénybe vevô 

családok száma nem csökkent.

A Gyermekjóléti Szolgálatok munkatársai napi szinten szembesülnek a válás okozta feszültsé-

gekkel, kapcsolattartási problémákkal, konfliktusokkal. Folyamatosan nô azoknak a szülôknek/ 

szülôpároknak a száma, akik önmaguk nem képesek megegyezésre jutni volt házastársukkal  

a gyermek elhelyezésében, a tartásdíj összegében, a kapcsolattartás rendszerességének, 

idôpontjának, módjának megválasztásában. S persze szaporodnak a bírósági megkeresések is, 
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hiszen az elhúzódó, zûrös, feszültségekkel teli válóperek megnehezítik a külön élô szülôk és  

gyermekeik kapcsolattartását is. Ilyen esetekben a bíróság igyekszik a gyermek értelmi, érzelmi 

biztonságának biztosítása miatt olyan semleges helyszínt kijelölni a kapcsolattartásokra, ahol nem 

vár a gyermekre kiszámíthatatlan feszültség, nincs zavaró tényezô, és Kapcsolattartási ügyeletre 

szabályozzák a kapcsolattartást. Szinte mindegyik kapcsolatügyelet önkormányzati fenntartású, 

elvétve akad civil szervezet, mely kapcsolatügyeletet mûködtet. Azok a települések ahol nem 

kötelezô e feladat ellátása, ám igény mutatkozna rá, a Gyermekjóléti Szolgálatokon keresztül  

úgynevezett Kapcsolattartási ügyelet biztosított. Ez a szolgáltatási forma abban különbözik  

a Kapcsolatügyelettôl, hogy itt nem történik mediáció, nincs felügyelt kapcsolattartásra lehetôség, 

csak a helyszínt biztosítják a kapcsolattartásokra. Ez a lehetôség ugyan segítséget nyújt a csalá-

doknak, de nem ad olyan szakmai többletet, mint a nagyvárosokban, vagy budapesti kerületekben 

mûködô szolgáltatások.

A mediáció és a kapcsolatügyeleti mediáció mûködése

A mediáció (közvetítés) egy alternatív vitarendezési eszköz, mely hozzásegíti a feleket ahhoz, 

hogy érdemben kommunikálni tudjanak egymással, és mindkettejük érdekét szolgáló és mindket-

tejüknek elfogadható megegyezéssel oldják meg konfliktusaikat. A felek egy pártatlan szakember 

(mediátor) segítségével, a mediáció szabályait betartva és menetrendjét követve folytatnak  

párbeszédet a megoldás érdekében. A mediáció segít a feleknek feltárni és megérteni saját és  

a másik fél szükségleteit, érzelmeit, helyzetét, gondolatait, ezáltal módjuk nyílik arra, hogy a saját 

helyzetükbe is bepillantást engedjenek. A mediációnak nem kizárólag a megállapodás létre- 

hozása a célja, hanem sokkal inkább a felek közötti kommunikáció megváltoztatása és a bizalom 

kiépítése annak érdekében, hogy az említett megállapodás létrejöjjön (Kertész, 2010).

A kapcsolatügyeleti mediáció némileg eltér más mediációs formáktól. A mediációban  

a mediátor semleges, nem áll, nem is állhat sem egyik, sem másik fél pártjára. A kapcsolatügyeleti 

mediációban a mediátor nem semleges. A mediációban részt vevô szülôkkel szemben, ô a gyerme-

ket képviseli. Nem köt olyan megállapodást, mely nem szolgálja a gyermek érdekét. A kapcsolat-

ügyeleti mediáció tulajdonképpen a gyermek érdekében zajlik.

A hagyományos kapcsolatügyelet ügyeleti rendszerben mûködik. rendelkezik a szolgáltatásra 

vonatkozó szakmai programmal. Az adott intézmény a nyitvatartási idején kívül látja el ezt a szol-

gáltatást, így biztosítva nyugodt helyszínt a kapcsolattartásokhoz. Ilyenkor csak az érintett családok 

érkezhetnek, a családgondozók csak velük foglalkoznak. Fontos a megfelelô feltételek meg- 

teremtése, tehát a békés nyugodt légkör, a barátságos környezet. Emellett az elôírt személyi és 

tárgyi feltételeknek is meg kell lennie. Kapcsolatügyeletet csak olyan humán felsôfokú végzettséggel 

rendelkezô munkatárs láthat el, aki elvégezte a Kapcsolat Alapítvány akkreditált 60 órás Kapcsolat-

ügyeleti mediációs készségfejlesztô tréningjét, vagy bármely felsôoktatási intézményben mediátor 

szakirányú végzettséget szerzett. A Kapcsolat Alapítvány képzésére a jelentkezés feltétele  
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a gyermekvédelmi területen eltöltött 3 év szakmai gyakorlat (Kapcsolatügyeleti mediátorok etikai 

kódexe 3.1.1).

A tárgyi feltételek is nagyon fontosak. A Kapcsolatügyeletnek rendelkeznie kell játszószo- 

bákkal, tárgyalókkal. A szobák kialakításánál fontos a cél meghatározása. Szülô-gyermek  

kapcsolattartásra vagy tárgyalások lebonyolítására fogják-e igénybe venni. A szobák berendezé-

sénél figyelemmel kell lenni a szolgáltatást igénybe vevô gyermekek életkorára. Szerencsés 

választás pl. a babzsák fotel, alacsony székek beállítása, a normálméretû bútorok mellé.  

A játékok beszerzésénél is figyelembe kell venni a gyermekek életkorát, készségeit, képességeit. 

A kapcsolattartásokon részt vevô szülôk bevonhatók és bevonandók az aktuálisan használni 

kívánt játékok kiválasztásába.

A Kapcsolatügyelet szolgáltatás igénybe vételét kérheti a szülô, de a Gyámhivatal vagy  

a Bíróság is szabályozhatja ily módon a kapcsolattartást. A felkérést követôen a szolgálat munka-

társai felveszik a kapcsolatot mindkét érintett féllel. Tájékoztatást nyújtanak a szolgáltatás 

mibenlétérôl és idôpontot egyeztetnek elôkészítô beszélgetésre. Az elôkészítô beszélgetésre  

a felek külön-külön érkeznek.

Az elôkészítô beszélgetésen a munkatársak megismerik a felek által hozott problémákat, 

meghatározzák a lehetséges tárgyalási pontokat, majd a következô találkozáson megkísérlik egy 

asztalhoz ültetni a feleket. Itt a felek a másik fél számára is nyílttá teszik a problémáikat, és  

a mediátor segítségével megpróbálnak a megoldásra törekedni. Akkor van esély a problémák 

békés rendezésére, ha mindkét fél kellôen nyitott, konstruktív és kellôen motivált a probléma 

megoldására. A mediátor dolga az, hogy segítse a felek közötti kommunikációs folyamatot, majd 

a felek által közösen meghatározott megoldásokat megállapodás formájában rögzítse, s a felekkel 

aláírassa. A megállapodás a bíróságon jóváhagyatható. A megállapodás akkor válik betartha-

tóvá, ha a döntéseket a felek szabad akaratukból és nem kényszer hatására hozták. Ezért nagyon 

fontos tudatni a mediációban részt vevôkkel, hogy csak olyan megoldást fogadjanak el, amivel 

azonosulni tudnak, amit betarthatónak, megvalósíthatónak gondolnak. Ezt követôen kerülhet sor 

a kapcsolattartások lebonyolítására. 

A mediáció szerepe hol erôteljesebb, hol jobban alkalmazkodik a bírói ítélethez. Ez a szolgál-

tatást nyújtóktól függ. Tapasztalataim szerint, akkor mûködik jól egy kapcsolattartás, ha a mediáció 

alkalmával a bírói ítélet a kiindulópont, a megállapodás ennek a részletesebb kidolgozását célozza, 

s a gyermek érdekét szolgáló fokozatos bevezetését tartalmazza. Természetesen ez alól a felügyelt/

ellenôrzött kapcsolattartás kivétel, itt nincs eltérés a bíróság által hozott döntéstôl.

Kapcsolatügyeleten elôforduló munkaformák a MAKAMoSZ2 szakmai protokollja szerint:

Kapcsolattartás: A gondozó szülô és a különélô szülô intézménybe érkezése nincs szabályozva. 

A gyermek/ek a kapcsolattartáson nyitott ajtónál szakember jelenléte nélkül tartanak kapcsolatot 

a különélô szülôvel.

2 MAKAMoSZ: Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok országos Szövetsége.
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Ellenôrzött kapcsolattartás: A különélô szülô és a gyermek/ek kapcsolattartásán jelen van 

egy szakember. A szakember nem avatkozik be a kapcsolattartás folyamatába, megfigyelôként 

van jelen, de segítséget nyújthat a közös játék beindításához. Tapasztalatairól, észrevételeirôl  

feljegyzést készít, amit felkérésre megküld a kijelölô hatóságnak. Ebben az esetben a kapcsolat-

tartás mindaddig ellenôrzött formában mûködik, míg annak megváltoztatásáról a kijelölô hatóság 

nem dönt.

2014. március 15-tôl új elemként jelenik meg, hogy a kapcsolattartások elmaradásáról  

5 napon belül a szolgáltatást nyújtó köteles értesíteni a bíróságot. Továbbá köteles felkérésre  

a tapasztalatokról beszámolni és kötelessége hivatalból megkeresni a bíróságot a felülvizsgálat 

szükségességekor.

Segített kapcsolattartás: Ez a kapcsolattartási forma kevésbé kötött, mint az elôzô. Ugyanakkor 

itt is meghatározottak különbözô kapcsolattartási szintek. Az elsô szintnél a gyermek és gondozó 

szülôje megismerkedik a kapcsolattartásra vonatkozó helyiségekkel és a kollégákkal. A második 

szint, a tényleges kapcsolattartások elindulásakor következik. A különélô szülô és a gyermek/ek 

egy szakember segítségével vesznek részt a kapcsolattartáson. A szakember átsegíti a kezdeti 

nehézségeken a gyermeket vagy a szülôt, ha megakad a kapcsolattartás, beavatkozik, ha beindul, 

háttérbe vonul. A szakember kezdetben végig bent tartózkodik a kapcsolattartáson. Ezért folya-

matos jelenléttel segített kapcsolattartásnak hívjuk ezt a szintet. A különélô szülô és a gyermek/ek 

kapcsolattartásának elôrehaladtával következhet a harmadik szint, amit igény szerint segített  

kapcsolattartásnak hívunk. Ilyenkor a segítô csak az esetleges elakadások idejére tér vissza  

a szobába, engedi a kapcsolat formálódását.

A negyedik szint már jelentôsen eltér az elôzôektôl, hiszen ekkor a szülô elhagyhatja gyerme-

kével az intézményt és kinti rövid programon vehetnek részt. 

Az ötödik szintre jutva a különélô szülô az intézményben veszi át a gyermeket, majd egész napos 

programra viszi és semleges külsô helyszínen adja vissza a gondozó szülônek a nap végén.

A hatodik szinten már nincs szükség az intézmény szakembereinek jelenlétére. Az átadás- 

átvétel is a gondozó szülô lakásán történik. A szakemberek feladata ilyenkor mediációval segíteni 

az önálló kapcsolattartás sikerességét.

Zsilipelés: A felek nem találkozhatnak sem érkezéskor, sem távozáskor. A különélô szülô érkezik 

elôször, legkésôbb a kapcsolattartás megkezdése elôtt 15 perccel. Ezt követôen jön a gondozó 

szülô és a gyermek/ek. Távozáskor a gondozó szülô távozik elôször a gyermek(ek)kel, majd  

15 perccel késôbb elhagyja az intézményt a különélô szülô is. A zsilipelés célja, hogy a felek 

között ne fordulhasson elô semmiféle kontaktus. Ezzel elkerülhetôk a viták, veszekedések, vere-

kedések (Kardos, 2011).

A kapcsolatügyelet munkatársai a szolgáltatás minden szakaszában a gyermek biztonságát  

és jogait veszik figyelembe, azaz a megfelelô fokozatosságot követve, a kapcsolattartó szülô és  

a gyermek viszonyának egyéni fejlôdési ütemét helyezik a középpontba. Azt gondolom, a kapcso-
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latügyelet olyan sajátos ötvözete a hatósági és a segítô munkának, mely tényleg a gyermek érdekét 

képviseli, elôsegítve alapjoga érvényesítését.

A mediációt megnehezíti, vagy akár el is lehetetleníti, ha a felek perben állnak. Játéknak vélik 

és érzelmi csatározás színterének a mediációt egy bírósági per mellett. A mediáció és a bírósági per 

számomra kizárja egymást, mert míg a perben a bíróságtól várja az érintett az ítéletet, a döntést, 

addig a mediációban ezt a döntést nem engedi ki a kezébôl. A mediációban az egyén részese  

a végeredmény megszületésének, felelôs érte és valószínûsíthetô, hogy sokkal inkább végrehajtható 

ez a végeredmény; míg a bírósági ítélet – bármennyire alaposan körbejárt a bíró által – pszichésen 

mégis azt közvetíti, hogy kívülrôl hozott döntés.

Dilemmák a kapcsolattartással kapcsolatosan

Munkám során számos dilemma merült fel bennem, melyekre a jog nem mindig tud kielégítô 

választ adni. Ugyan a gyermek életkorát figyelembe veszi, és mivel a kapcsolattartásnak aktív 

részese, érintettje; a kapcsolattartás szabályozása során, a döntés meghozatala elôtt a bíróságnak, 

illetve a gyámhatóságnak az ítélôképessége birtokában lévô gyermeket is meg kell hallgatnia, 

számtalanszor elôfordult, hogy maga a gyermek nem akarja az elrendelt kapcsolattartást. Ilyenkor 

a gyámhatóság vizsgálhatja, hogy a 14. életévét betöltött gyerek befolyásmentes, önálló akarat-

nyilvánítása miatt hiúsult-e meg az elôírt kapcsolattartás? Vajon mi a jó döntés? Erôltetni a kap-

csolattartást vagy hagyni? De vajon kinek a kapcsolattartási joga a fontosabb? A gyereké vagy  

a különélô szülôé?

Sajnos ennek az ellenkezôje is elôfordul az esetek nagy számában, amikor a gyermek várja  

a különélô szülôt, aki egyre rendszertelenebbül jelenik meg az életében, mígnem eltûnik. Több 

esetben ilyenkor a nagyszülôk veszik át a kapcsolattartást, nekik fontosabb. Ebbôl sajnos ismét 

konfliktusforrás lehet, amiben mindenképp a gyermek sérül. 

Az elmúlt években újként megjelenô nehézség a gyakorlatban a külföldön tartózkodó gyermek 

vagy különélô szülô kapcsolattartása. Itt bár a szabályozás egyértelmû – hiszen a Gyermekjogi 

Egyezmény 10. cikke értelmében annak a gyermeknek, akinek szülei különbözô államokban rendel-

keznek állandó lakóhellyel, joga van mindkét szülôjével rendszeresen személyes kapcsolatot és 

közvetlen érintkezést fenntartani – a megvalósítás annál nehézkesebb. A gyermek jogellenes 

elvitelérôl szóló Hágai Egyezmény 5. cikke szerint pedig a kapcsolattartási jog magában foglalja 

a gyermeknek a szokásos tartózkodási helyérôl egy másik helyre korlátozott idôtartamra történô 

elvitelének a jogát. A kapcsolattartásra tehát nem csak a szülôi felügyeletet gyakorló szülô tartóz-

kodási helye szerinti államban kerülhet sor.

Azt gondolom, hogy a legjobb szabályozás is csak akkor éri el célját és akkor lesz eredményes, 

ha mi felnôttek tényleg a gyermekeink érdekét tekintjük elsôdlegesnek mindenféle személyes  

sértettség és csatározás felett.
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VINCZE ErZSéBET1

A mozaikcsaládok szerkezetébôl 
adódó mûködési sajátosságok

Esettanulmányok

Tanulmányomban a mozaikcsaládok szerkezetébôl adódó mûködési sajátosságokat vizsgáltam. 

Kutatásom során hét mozaikcsalád szülôpárjaival külön-külön készítettem félig strukturált interjúkat, 

ezek elemzésével mutatom be a családok szerkezetét, fejlôdését, életszervezôdését, jellemzô 

konfliktushelyzeteit a gyakorlatban. Jellemzem, hogyan alakulnak ki az új szerepek, határok, a csa-

ládok tagjai hogyan küzdenek meg a külsô és belsô elvárásokkal.

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a mozaikcsaládok szerkezete jelentôsen befo-

lyásolja az új család kialakulását, mûködôképességét. Tagjaitól másféle viselkedést és hozzáállást 

igényel. Ezért ezekben a családokban kiemelten fontos a problémákkal való szembenézés, a reali-

tás elfogadása, a nyílt kommunikáció, a konfliktusok megfelelô kezelése. Annak az elfogadása, 

hogy hátrányokkal indul, de tudatosan fejlôdve, túl lehet jutni ezen a hátrányon, és fel lehet építeni 

rá egy új családi életszervezôdést.

A jellemzô problémákat, konfliktushelyzeteket feltárva, javaslatot teszek arra, hogy a családsegítô 

szolgálatoknak milyen feladatokat kellene felvállalnia a mozaikcsaládok segítése során. 

Kulcsszavak: mozaikcsalád, családszerkezet, válás, konfliktushelyzet

Keywords: blended family, family structure, divorce, conflict

Bevezetés

Munkám során a Családsegítô Szolgálatnál és a környezetemben is tapasztaltam, hogy a válások 

után, az új kapcsolatok kialakítása során, hogyan formálódnak át a családi szerkezetek.

Ezt az átalakulást a demográfiai tendenciák is jól mutatják. Az elkövetkezô években kötött 

házasságok csaknem fele elôreláthatóan válással fog végzôdni. A válással végzôdô házasságok 

mintegy hatvan százalékában van kiskorú gyermek (Földházi, 2012). Az élettársi kapcsolatok  

is gyakran felbomlanak, és újak jönnek létre, mely az ezekben a családokban élô gyermekeket is 

1  Vincze Erzsébet, okleveles szociális munkás, Egyesített Családsegítô és Gondozási Központ – Kapcsolat 
Központ, Bicske, vincze.zsoka@gmail.com.
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érinti. 2003 és 2008 között a tizenöt éves gyermekek 7%-a élt mozaikcsaládban, amelyben 

nevelôszülô és esetleg fél- vagy mostohatestvérek is jelen voltak. Ez újfajta együttélési formákat 

eredményezhet, amelyek addig számukra ismeretlen kihívások elé állítják a családokat (Murinkó–

Földházi, 2012).

A kapcsolatok bonyolultak, a rendszer nem zárt, hanem nyílt. A családtagokat nemcsak 

elsôdleges kapcsolat fûzi össze, másodlagos kapcsolatok is fontos szerepet töltenek be a család 

mindennapjaiban. Máshol lakó szülô, annak társa, annak gyerekei is bekerülnek a mozaikcsalád 

életébe. Mindezek komoly befolyást gyakorolnak a családi mûködésre, mely jellemzôen sok konflik-

tushelyzetet hordoz magában.

A társadalom kevés elfogadást mutat ezzel a családformával. Nem önálló sajátosságokkal 

rendelkezô családformának tekintik, hanem elvárják, hogy a lehetô legjobban hasonlítson  

a „hagyományos családhoz” (Fischer, 2005: 8). Azonban a mozaikcsalád szerkezetének a bonyo-

lultsága miatt máshogy alakulnak ki a szerepek, a határok, a szülôi és testvéri alrendszerek.

Tanulmányomban ezeknek az új életközösségeknek szeretném a mûködési sajátosságait 

bemutatni, hogy minél mélyebb információkhoz jussanak a segítôk a mozaikcsaládokkal végzett 

munkájuk során. Félig strukturált interjúk készítésével vizsgáltam, hogy a mozaikcsaládok típusai, 

szerkezeti felépítése hogyan befolyásolja mûködôképességüket. A kutatásom arra fókuszált, hogy 

hogyan alakult ki az új család, hogyan szervezôdött, milyen szakaszokon ment eddig végig  

a fejlôdésük, hol tartanak jelenleg, milyen sajátosságokat mutat az életszervezôdésük, vannak-e 

jövôbeni terveik. Bemutatom a vizsgált tényezôk mentén, hogy a mozaikcsaládokban milyen 

jellemzô konfliktushelyzetek keletkeznek, és azokat hogyan próbálják kezelni fejlôdésük során.  

Az eredmények alapján megfogalmazom, hogy a családsegítô szolgálatok szociális munkásai 

milyen támogatást tudnának nyújtani a mozaikcsaládban élôknek.

Mozaikcsalád fogalma, kialakulása, típusai,  
a mûködési sajátosságaikból adódó konfliktushelyzetek

A mai magyar és európai társadalomban számos családforma létezik egymás mellett. Ennek oka, 

hogy a 20. század utolsó évtizedeiben a világ fejlettebb országainak ipari társadalmai poszt-

indusztriális társadalmakká alakultak át (Somlai, 2013). Az átalakulás folyamatait „második demog-

ráfiai átmenetként” említi a szakirodalom. Melynek jellemzôi, hogy folyamatosan csökken a háza-

sodások és növekszik a válások száma. Egyre többen élnek és vállalnak gyermeket házasságon 

kívüli kapcsolatban. Megnôtt az egyetlen szülôvel élô gyermekek száma. A válások és újraháza-

sodások után új együttélési formák alakultak ki (Somlai, 2013).

A mozaikcsalád egy olyan új életközösség, melyet az egyik szülô alkot gyermekeivel és az  

új partnerrel (pótanya, pótapa), aki szintén magával hozhatja (ha van) saját gyermekeit az új  

családba, és születhetnek közös gyermekek is (Krähenbühl és mtsai, 2007). Tehát mozaikcsalád-

nak nevezünk minden olyan együttélési formát, ahol legalább az egyik szülô nem vérszerinti apja 
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vagy anyja a családban nevelkedô gyermekeknek (Bognár–Telkes, 1986). Ez a családforma 

különbözô családrészek összeolvadásából jön létre (Fischer, 2005).

Ezek a családrészek korábban alakultak ki, leggyakrabban válást követôen vagy az egyik 

szülô halála után, vagy akkor, ha az anya egyedül vállalt gyermeket. A családrészek már össze-

tételükben és kialakulásukban is nagyon különbözôek lehetnek. Közös jellemzôjük viszont az, 

hogy egy ideig egyszülôs családként éltek. Ezt követôen pedig a szülô új párkapcsolatának  

alakulásával, a részcsaládok kapcsolódásával létrejön a mozaikcsalád. A különbözô együttélési 

formák – az elsô házasság, élettársi kapcsolat, az egyszülôs helyzet, a mozaikcsalád – különbözô 

típusú családi szervezôdéseket mutatnak. Ezek egymástól eltérô szerepviszonyokkal, belsô  

és külsô határokkal, érzelmi és jogi kapcsolatokkal jellemezhetôek. Az egyik formából a másikba 

való átmenet folyamatos is lehet, de mint minden átmenet, jelentôs változásokkal bír. A korábbi 

viszonylagos egyensúly felborulhat, és a kritikus idôszak után egy új egyensúlyi állapot alakulhat 

ki (Bognár–Telkes, 1986). 

Mindezek a folyamatok jellemzôen konfliktusos helyzetekkel terheltek. A korábbi család  

felbomlása, a válás folyamata sorozatos érdekkonfliktusokat okoz. A közös vagyon megosztása, 

a lakáshasználat, a tartásdíj, a gyermekelhelyezés, a láthatás megoldása a családtagok között 

súlyos ellentéteket okoznak, melyek gyakran vitás helyzeteket hoznak létre (Bognár–Telkes, 

1986). Ha mindezek nyugvópontra is jutnak, a szülôk új párkapcsolatainak kialakulásával újra 

kezdôdhetnek, vagy még jobban felerôsödhetnek.

A családhoz tartozás sem biológiai, sem jogi, sem térbeli értelemben nincs pontosan defini-

álva. Krähenbühl és munkatársai (2007) olyan tipológiát dolgoztak ki, mely megkülönbözteti,  

hogy pótapa vagy pótanya csatlakozott-e a rendszerhez, de emellett kitér a közös gyermek létére 

és a különélô szülô családjára is. öt kategóriát különböztetnek meg: pótanyás család, pótapás 

család, összetett mozaikcsalád, mozaikcsalád közös gyermek(ek)kel, részidôs mozaikcsalád.

A mozaikcsaládok struktúrája nagyon bonyolult kapcsolatrendszerekbôl épül fel. Sokféle és 

nagyon komplex kapcsolati szerkezet van egyszerre jelen, ebbôl számos probléma fakad, sok 

megoldandó konfliktust okoz. A kényszerkötelékek továbbnehezítik a család életének a szerve-

zését. Ilyen problémás helyzet a kapcsolattartás a különélô szülôvel. A mozaikcsaládoknak 

további súlyos feszültségeket okoz a külsô és belsô elvárásokkal, mítoszokkal való megküzdés. 

Sok mítosz él a társadalomban a mozaikcsaládokkal kapcsolatban, és a családtagok is gyakran 

nem teljesíthetô elvárásokkal próbálják kialakítani új életüket. Ebbôl fakadóan számos kudarcos 

helyzetet élnek át, melyek miatt csökken az önbizalmuk, bûntudatot éreznek (Hámori, 2006).  

A mozaikcsaládok nagy része megpróbálja a társadalom által elfogadott „normális” nukleáris 

család mintájára felépíteni és szervezni magát (Krähenbühl és mtsai, 2007). A mozaikcsalád 

azonban nem úgy mûködik, mint a vérszerinti család. A különbségek észrevehetôek a kapcsolati 

struktúra komplexitásában, a szülôk kapcsolatának a családi mûködésben betöltött szerepének 

és a lojalitásproblémák összetettségében, valamint a nevelés és fegyelmezés kérdéseiben 

(Hámori, 2006).
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Nem könnyû a mozaikcsaládosok helyzete. A szülôknek is fel kell dolgoznia a válást, de  

a gyermekeket még jobban megviseli. Az életkoruktól függôen más-más módon reagálnak rá. 

Emellett a szüleik döntései alapján új család tagjai lesznek, és részt kell venniük annak kialakítá-

sában. Ez a helyzet ezernyi konfliktust rejt magában. A jól mûködô mozaikcsaládnak ezeket kell 

tudni kezelni.

Kutatás bemutatása

A lakó- és munkahelyi környezetemben (Bicske, Tatabánya) elérhetô mozaikcsaládok közül,  

hét különbözô mozaikcsaládban élô szülôpárt választottam ki. olyan családokat kerestem meg, 

akik nem álltak kapcsolatban eddig családsegítô és gyermekjóléti szolgálatokkal, és önkéntesen 

vállalkoztak az interjúk elkészítésére.

Vizsgálati eszközül félig strukturált interjúk készítését választottam, mivel a kutatásom a csalá-

dok intim szférájára irányult. Vizsgáltam, hogy a megkeresett családokban hogyan alakult ki  

az új szerkezet, hogyan szervezôdött, milyen szakaszokon ment végig a fejlôdésük, hol tartanak 

jelenleg, mi jellemzi mûködésüket.

Az interjúkat a hét mozaikcsalád szülôpárjaival külön-külön készítettem el. Tehát minden eset-

ben egyéni interjúk készültek, külön az anyával és külön az apával. Ettôl egy esetben tértem el, 

amikor az egyik mozaikcsaládból négy gyermekkel készítettem közös interjút, a szülôk beleegye-

zésével. Így összesen tizenöt interjú készült el 2014 szeptembere és 2015 februárja között.

Az interjú készítés során különbözô témakörökre kérdeztem rá:

1. a család bemutatása

2. az új család kialakulásának folyamata

3. kapcsolattartás a külön élô szülôvel, annak rokonaival, gyerekekkel 

4. a környezet viszonyulása a családhoz

5. hosszú távú terveik a családdal.

A gyerekekkel közösen készített interjúban a témakört leszûkítettem: az új családhoz, az új 

családtagokhoz való viszonyulásukról, és annak alakulásáról kérdeztem ôket.

Családok bemutatása

A hét családból három Bicskén, négy Tatabányán él. A megkérdezett felnôttek átlagéletkora  

39 év volt. A nôk közül négynek felsôfokú és háromnak középfokú végzettsége van; a férfiaknál 

ez az arány éppen fordított volt. A párok tagjai mind foglalkoztatottak, két anya jelenleg GyED-en 

van. Kettô családban a szülôk házasságot kötöttek, ötben élettársi kapcsolatban élnek. Mivel 

mozaikcsaládokat vizsgálok, ezért jellemzôen a családok létrejöttekor a pároknak már volt gyer-

mekük. A szülôknek egy-három gyermekük született elôzô kapcsolatukból. A megkérdezettek 

között egy gyermekestôl öt gyermekes mozaikcsaládig mindegyik elôfordul. Egyik pótapának 
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nincs gyermeke elôzô kapcsolataiból. Két pótanyának pedig nem volt gyermeke jelenlegi kapcso-

lata elôtt, de most van közös gyermeke a párjával. Három családban van csak közös gyermek, 

mindegyik esetben egy-egy. Családon belül és a családok között is nagy az eltérés a gyerekek 

kora szerint. Elôfordul, hogy a 18 éves lánynak egy éves fiú féltestvére van, vagy egy 18 éves  

fiúnak öt éves lány mostohatestvére. Van két család, ahol pedig egyidôsek a mostohatestvérek. 

Ezek a szélsôségek is a mozaikcsalád létrejöttének egyik lehetséges következményei.

1. táblázat: A családok bemutatása

Család Szülôk
Kor
(év)

Iskolai
végzettség

Mióta élnek 
együtt
Családi
állapot

Gyerekek Közös 
gyerek
igen: +
nem: –

együtt 
élnek-e a 
családdal

igen: +
nem: –

Családban 
nevelt 

gyerekek
összesenszáma neme

kora
(év)

1.

Nô 42 Felsôfokú

7 éve
házasok

1. lány 14 – +

2
Férfi 44 Felsôfokú

1.
2.
3.

fiú
fiú

lány

14
13
10

–
–
–

+
–
–

2.

Nô 45 Felsôfokú

5 éve
házasok 

1.
2.

lány
fiú

18
1

–
+

+
+

5

Férfi 38 Középfokú
1.
2.
3.

lány
lány
fiú

11
9
6

–
–
–

+
+
+

3.

Nô 34 Középfokú
3 éve

élettársak

1.
2.

lány
lány

14
5

–
–

+
+

4

Férfi 41 Középfokú
1.
2.

fiú
lány

18
14

–
–

+
+

4.
Nô 41 Középfokú 1 éve

élettársak

1.
2.
3.

lány
fiú

lány

17
10
7

–
–
–

+
+
+ 3

Férfi 41 Középfokú – – – – –

5.
Nô 42 Felsôfokú 9 éve

élettársak

1. fiú 8 + +
1

Férfi 41 Felsôfokú 1. lány 14 – –

6.
Nô 38 Felsôfokú 8 éve

élettársak

1. lány 2 + +
1

Férfi 38 Felsôfokú 1. fiú 9 – –

7.
Nô 34 5 éve

élettársak

1.
2.

lány
lány

14
12

–
–

+
+ 2

Férfi 36 Középfokú 1. lány 13 – –
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Kutatási eredmények

Mozaikcsaládok strukturális jellemzôinek vizsgálata

A vizsgált mozaikcsaládok jellemzôen nukleáris családokból, majd egyszülôs családokból alakultak 

át mozaikcsaláddá. A válás vagy az élettársi kapcsolat felbomlása után a szülôk nagyobbik része 

egyedül nevelte gyermekeit. Jellemzôen az anyáknál maradtak a gyerekek. A mintában azonban 

két családnál (2. és 3. család) is az apánál vannak elhelyezve a gyerekei, egy családnál (1. család) 

pedig az apánál van elhelyezve három gyermeke közül a nagyobbik fiú (2. táblázat). Az elôzô két 

esetben hosszas bírósági eljárás után kerültek elhelyezésre a gyermekek. Az utóbbi esetben 

pedig a válás során a szülôk egyeztek meg ilyen módon a gyermekelhelyezésrôl. Két családnál  

az anya gyermekeivel elôzô élettársi kapcsolatában már mozaikcsaládként élt, mert egy korábbi 

házasságból is született gyermeke.

2. táblázat: A családtagok elôzô kapcsolatai

Család Szülôk
elôzô kapcsolat házasság  

v. élettársi kapcsolat
Meddig tartott  

az elôzô kapcsolat

Meddig élt egyszülôs 
családként,  

hány gyermekkel

1.
Nô házasság 7 év 3 év, 1 gyermekkel

Férfi házasság 9 év 1 év, 1 gyermekkel

2.
Nô házasság 10 év 6 év, 1 gyermekkel

Férfi házasság 7 év nem élt egyszülôsként

3.
Nô

1. házasság
2. élettársi kapcsolat

5 év
2 év

1 év, 1 gyermekkel
1 év, 2 gyermekkel

Férfi házasság 16 év 1 év, 2 gyermekkel

4.
Nô

1. házasság
2. élettársi kapcsolat

5 év
10 év

1 év, 1 gyermekkel
1 év, 3 gyermekkel

Férfi élettársi kapcsolat 5 év nem volt gyermeke

5.
Nô élettársi kapcsolat 2 év nem volt gyermeke

Férfi házasság 7 év nem élt egyszülôsként

6.
Nô élettársi kapcsolat 10 év nem volt gyermeke

Férfi élettársi kapcsolat 8 év nem élt egyszülôsként

7.
Nô élettársi kapcsolat 5 év 4 év, 2 gyermekkel

Férfi házasság 7 év nem élt egyszülôsként
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Szerkezetileg a mozaikcsaládok hasonlóak a nukleáris családokhoz, hiszen két felnôtt család-

tagból és egy vagy több gyerekbôl, illetve mostohagyerekbôl állnak. A gyermek(ek) nem vagy 

nem mindegyike az adott szülôi kapcsolatból származik, és családi jogállása nem egyértelmûen 

rendezett. Ezt a jogi rendezetlenséget több családban is felhozták problémának. Két pótanya is 

úgy érezte, hogy ez is akadályozza abban, hogy normális családként tudjanak élni.

Közelebbrôl nézve azonban kitûnik, hogy nemcsak ebben különbözik a mozaikcsalád a hagyo-

mányos nukleáris családtól. Hiszen a szülô-gyermek egység már az új család kialakulása elôtt  

létrejött. Most ebbôl a szempontból Krähenbühl és munkatársai (2007) által kidolgozott tipológia 

alapján vizsgálom meg a családok struktúráját. A mozaikcsaládok felépítését genogrammal is 

ábrázolom, melyet a GenoPro programmal készítettem.

1. ábra: Genogram jelmagyarázat

EGyüTT éLÔ  
CSALáD

IDÔSZAKoSAN  
EGyüTT éLÔ  

CSALáD

Férfi
CSALáD

Nô

Fiú Lány

VáLáS

részidôs mozaikcsalád

A részidôs szerkezetileg egyszerû felépítésû mozaikcsalád, amelyben a korábbi kapcsolatból  

született gyermek a különélô szülôvel és annak új párjával él, a másik szülôvel és annak új párjával 

bizonyos meghatározott idôben, a láthatáskor töltenek el együtt idôt. Ilyen család az 5. és 6.  

család is. Mindkét esetben az apának elôzô kapcsolatából és az új kapcsolatából is van gyermeke. 

Itt az anyák helyzetét nehezíti, hogy az új párkapcsolatukban elvárásként élhették meg, hogy  

rögtön szeressék párjuk gyermekét.

 2. ábra: 3. ábra:
 részidôs mozaikcsalád: 5. család részidôs mozaikcsalád: 6. család

Volt 
feleség

Anya
42

Apa
41

Fiú
8

Lány
14

       

Volt 
feleség

Anya
38

Apa
38

Lány
2

Fiú
9
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Pótapás mozaikcsalád

Ebben a helyzetben egy férfi csatlakozik egy anyához és annak vérszerinti gyermekeihez. Ez a leg-

gyakoribb mozaikcsalád-típus, de a vizsgált mintában tisztán csak a 4. család ilyen, mivel itt  

a pótapának nincs saját gyermeke. Viszont a helyzetet bonyolítja, hogy az anyának elôzôleg két 

párkapcsolatából van három gyermeke.

4. ábra: Pótapás család: 4. család

Anya
41

Apa
41

Fiú
10

Lány
17

Lány
7

Volt férj

Volt 
élettárs

részidôs és pótapás mozaikcsalád

Ezt a kevert kategóriát azért kellett megalkotnom, mert a 7. család pótapás, de részidôs mozaik-

család is egyszerre. Itt is egy férfi csatlakozik az anya és gyermekei részcsaládhoz, de a pótapának 

elôzô házasságából van egy lánya, aki idôszakosan az édesapja új családjával is együtt él.

5. ábra: részidôs és pótapás család: 7. család

Volt 
élettárs

Volt 
élettárs

Anya
34

Apa
36

Lány
13

Lány
12

Lány
14
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összetett mozaikcsalád

Ebben a családtípusban két részcsalád kapcsolódik össze. Az egyik az anya a gyermekeivel,  

a másik az apa a gyermekeivel. Tehát egyszerre szülôk és pótszülôk is a pár tagjai, és két családból 

kell egy új, mûködôképes rendszert alkotniuk. Itt még fontosabb a szülôpár együttmûködése, mivel 

ezek a családok állnak a legtöbb tagból. A megkérdezett családok közül három is idesorolható, 

de mindegyik eltérô módon. A 3. családban négy gyermeket nevelnek közösen. Az apa elôzô 

házasságából kettôt és az anya korábbi két kapcsolatából kettôt. A 2. családban öt gyermek él  

a szüleivel együtt. Az anya elôzô házasságából egy már majdnem nagykorú lány, az apa elôzô 

házasságából kisebb gyermekek, és van egy közös kisfiúk, aki egy éves. Az 1. család helyzete is 

speciális, ahol az anya lánya, és az apa három gyermeke közül nagyobbik fia is velük él. Idôszakosan 

pedig az apa két kisebb gyermeke is tagja a családnak.

6. ábra: Összetett mozaikcsalád: 3. család

Volt férj Volt 
feleség

Volt 
élettárs

Anya
34

Apa
41

Fiú
18

Lány
14

Lány
5

Lány
14

7. ábra: Közös gyermekes összetett mozaikcsalád: 2. család

Volt 
feleség

Volt  
férj

Anya
45

Apa
38

Lány
11

Fiú
6

Fiú
1

Lány
18

Lány
9
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8. ábra: részidôs és összetett mozaikcsalád: 1. család

Volt férjélettárs Volt  
feleség

Fiú

Apa
44

Anya
42

Fiú
14

Fiú
13

Lány
10

Lány
14

Krähenbühl és munkatársai (2007) által kidolgozott tipológia alapján vizsgáltam meg a családok 

struktúráját. Az öt kategóriából pótanyás mozaikcsalád nem szerepelt a vizsgálatban. A megkeresett 

családok közül az összetett mozaikcsaládok voltak többségben, melyek a legspeciálisabb élet-

helyzeteket mutatták – a legmagasabb gyerekszámmal. Két esetben pedig kevert kategóriákat 

kellett létrehoznom: a részidôs és pótapás mozaikcsaládot, és a részidôs és összetett mozaik- 

családot. Mind a két családban az apák elôzô kapcsolataiból született gyermekek is a családhoz 

tartoztak meghatározott idôszakban. A mintában szereplô mozaikcsaládok szerkezetének vizsgá-

latánál látható, hogy néha nehezen megállapítható, hogy kik is a család tagjai. Konfliktusokat 

okozhat, hogy a családtagoknak nem egyezik meg a véleménye arról, hogy mely személyeket érzi 

és nevezi meg családja tagjának. A családtagok egymáshoz való viszonyulását jól mutatja, hogy 

ki hogyan szólítja egymást, máshol hogyan mutatja be. A szülôk elmondása szerint minél kisebb korú 

volt párjának a gyermeke, annál könnyebb volt hozzá közelebb kerülni, jó kapcsolatot kialakítani. 

A 2. családban az apa gyermekei kicsik voltak (egyéves a fiú, hároméves és ötéves a két lány) 

amikor az új családba kerültek. Itt a gyerekek maguktól kezdték el anyának szólítani pótanyjukat, 

és mivel volt, hogy fél év is eltelt, hogy édesanyjukkal találkoztak, ôt most már a keresztnevén  

szólítják. Ebben a családban a nagy mostohanôvér is örült, hogy testvérei lettek, mert sokáig 

egyke volt. Most féltestvére is született. Itt mindenki testvérnek tekinti egymást.

Az 1. család négy gyermekével készített interjúból kiderült, hogy a testvérek nem egyformán 

viszonyulnak az új családhoz. Itt óvodás- és kisiskoláskorúak voltak a gyermekek, amikor szüleik 

elváltak, és új párkapcsolatot alakítottak ki. Az anya lánya akkor 7 éves volt, és akkor már volt egy 

féltestvére (egyéves) az édesapja családjában. Azonban a pótapa által hasonló korú gyerekek 

érkeztek a családba, akikkel jókat lehetet játszani. A családba a pótapa hozta a szintén hétéves 

fiát, aki azóta is velük él. A kisfiú magától igényelte, hogy anyának szólíthassa pótanyját. Ez azonban 

feszültségeket okozott közte és két kisebb testvére között, mert ôk édesanyjuknál maradtak.  

Nem értették, hogy bátyjuk, miért szólítja az édesanyjukat és a pótanyját is anyának. A nagyfiú 

most már tizenöt éves, és már egy ideje keresztnevén szólítja pótanyját: 
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„Mikor nagyobb lettem, éreztem, hogy nem várják el tôlem, hogy anyának szólít-

sam. Lehet, hogy azelôtt se, de nekem akkor az volt az egyszerûbb” (15 éves fiú, 

1. család). 

A 3. családban a pótanyának még jelenleg is sok gondot okoz, hogy párjának serdülôkorú 

gyermekei nem fogadják ôt el, nehéz velük jó kapcsolatot kialakítania. Ebben a családban a test-

vérek és mostohatestvérek között sincs jó viszony. Azonban itt is megfigyelhetô, hogy az anya 

kisebbik lánya, aki kétévesen került a családba, apának szólítja pótapját, és „másik apának” 

nevezi édesapját. Tehát a kisebb gyerekeknek egyszerûbb a szerepe és a betagozódása az  

új családba. 

A többi családban jellemzôen a keresztnevén szólítják a gyerekek a pótszüleiket. Azonban ott, 

ahol közös gyermekek születtek, a féltestvéreket próbálják édestestvérekként nevelni. Ezt a két 

részidôs mozaikcsaládnál az apák nagyon hangsúlyozták. Kérdéses, hogy errôl a gyerekek mit 

gondolnak. Az 1. családban az anya tizennégy éves lánya az édesapja révén egy részidôs mozaik-

család tagja is, ahol van egy nyolcéves fiú féltestvére: 

„Apa mindig azt mondja, hogy bennünket egyformán kezel az öcsémmel, és mi 

igazi testvérek vagyunk. De én jobban testvéremnek érzem M-t (a pótapa velük élô 

tizennégy éves fia), mert vele mindennap együtt vagyunk, és mindent meg tudunk 

beszélni” (14 éves lány, 1. család).

Mozaikcsaládok fejlôdési szakaszainak vizsgálata

A családi fejlôdésben, ahogyan kapcsolódnak egymásba az életciklusok, és a fejlôdési folyamatok 

végbemennek, természetes krízisek következnek be. Azonban a mozaikcsaládok olyan életese-

mények következtében jönnek létre, melyek során a szülôk elválnak, vagy az egyik szülô meghal, 

s ezzel az addigi család felbomlik. Komoly kríziseket okoz, hogy a családi életciklus egy idôre 

megszakad, és változások következnek be a család összetételében, szerkezetében. Ezek a krízisek 

nagymértékben befolyásolják a mozaikcsalád fejlôdését.

Papernow (idézi: Krähenbühl és mtsai, 2007) három szakaszra osztja a mozaikcsaláddá válás 

folyamatát. Ez alapján mutatom be a vizsgált családok fejlôdését, a mozaikcsaládokat jelenlegi 

fejlôdési szintjükön jellemzem.

Új párkapcsolat kialakítása, mozaikcsalád alakulása

A hét mozaikcsalád hét párkapcsolatot is magában hordoz, de emellett jelen vannak a részcsa- 

ládok is. A kezdeti szakaszban a korábbi szülô-gyermek kapcsolat dominál. A részcsaládnak  

meg kell nyitnia határait az új családtag, illetve családtagok elôtt. Ez jellemzô a 4. családra, mely 
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pótapás családforma, tehát a pótapa egy éve csatlakozott a háromgyermekes anyához, neki nincs 

gyermeke. A párkapcsolat háttérbe szorul, kirekesztve kissé az új partnert:

„Mondtam I-nek (új pár), hogy engem három gyerekkel kell elfogadni. Három gyere-

kes anyuka vagyok, akinek a gyerekei az elsôk” (41 éves anya, 4. család). 

„Nehéz megoldani, hogy kettesben legyünk, mert a gyerekek mindig ott vannak, 

különösebben a kisebbek” (41 éves apa, 4. család).

A kezdeteket követô idôszakot leginkább a csalódás jellemzi. A szülôpár kezd szembesülni 

azzal, hogy hiába az igyekezet, sok a konfliktus. Ami leggyakrabban a gyerekek miatt alakul ki.  

Az egyik fél úgy érezheti, hiába minden próbálkozása, párja mindig a gyermekei oldalára áll. A másik 

fél is csalódik, nem érti, hogy miért nem szereti párja rögtön a gyermekét, miért bántja ôt  

a gyermekkel való szoros kapcsolata. Ez jellemzô konfliktushelyzetet okoz még mindig a 3. család-

ban, mely összetett mozaikcsalád. Az anya két lányával három éve alakított ki élettársi kapcsolatot 

párjával, aki szintén két gyermeket hozott a kapcsolatba. Az anya szerint az apa nem engedi, hogy 

a gyerekeivel rendezze konfliktusait: 

„Nem engedi, hogy bármiért is szóljak az ô kicsikéinek. Nem lehet velük hangosan 

beszélni, ha rosszat csinálnak. Akkor azt mondja, hogy nem szeretem ôket. Nem véd 

meg. Nálam vannak határok, a sajátjaimnak sem engedek meg mindent. Most nem 

szólok semmit, akármit is csinálnak” (34 éves anya, 3. család).

„ridegen neveli a saját lányait. Nekem szeretetteljesebb kapcsolatom van a lányom-

mal, ô több szeretet igényel. A gyerekek miatt veszekszünk legtöbbször” (41 éves 

apa, 3. család).

Ha túl tudnak jutni ezen a szakaszon a családtagok, akkor kezdik átlátni, hogy vágyaik irreálisak 

voltak, fel kell adniuk a „tökéletes család” álmát, és szembe kell nézniük a realitással.

összecsiszolódás

A családi rendszer változásnak indul. Ebben a szakaszban a családtagok, elkezdik kialakítani  

a közös normarendszert, melyben megjelennek a különbözô elvárások és igények. A szülôpár 

saját alrendszerének határait kijelöli, emellett elkezd kialakulni a pótszülô-gyermek kapcsolat is.  

A 3. család éppen az elsô és a második szakasz határán van. Vannak még konfliktusaik a gyerekek 

miatt, de a biztonságérzet is kezd kialakulni:

VINCZe e.



57

„Eddig nem éreztem magam biztonságban, de most jobb a helyzet. Elsô két év 

nagyon nehéz volt” (34 éves anya, 3. család).

„Amióta elkészült a tetôtér beépítése, és mind a négy gyereknek saját szobája van, 

azóta nyugodtabb minden. Kellett nekik a saját tér” (41 éves apa, 3. család).

Mozaikcsaláddá válás

A folyamat végére kialakul a közös identitás, a kölcsönös bizalom a családtagok között. Megfelelô 

erôforrásokkal rendelkeznek a felmerülô problémákkal való megküzdéshez. A pár már jól mûködik 

együtt a gyerekekkel kapcsolatos feladatokban, jól érzik magukat szerepeikben. Az alrendszerek 

egyértelmû határokat kapnak, a pótszülô-gyermek kapcsolat mélyebb szintre lép. 

A vizsgált családok közül már ötben is stabilak a szerepek, kialakultak a határok, mûködôképes 

a mozaikcsalád. Ez annak is köszönhetô, hogy hosszabb ideje együtt élnek, mint az elôzôleg 

bemutatott két család.

A 2. család már öt éve együtt van, egy éve közös gyermekük is született. Hosszas bíróságra 

járás után az apa mindhárom gyermeke hozzájuk került. Ezt mindketten szerették volna, a közös 

harcuk volt. Tavalyi évben hivatalosan is összeházasodtak. A gyermekek testvérként tekintenek 

egymásra:

„Szerencsés ez a helyzet így, mert hasonló a habitusunk, a családhoz, munkához 

való hozzáállásunk. Nincs olyan nagy különbség, mint náluk korábban volt, így  

ô is nyugodtabban dolgozhat. A vállalkozása is akkor kezdôdött nagyjából, amikor 

mi összekerültünk, de dinamikusan fejlôdik, a közös családnak köszönhetôen, 

mert stabilabbnak érzi ô is a helyzetét, neki is jobb így, gondolom” (45 éves nô, 

2. család).

„Hálás vagyok a feleségemnek, mert a gyerekeimnek és nekem is nagyon sokat ad. 

Nyugodt vagyok afelôl, hogy a gyerekeinkrôl megfelelôen gondoskodik” (38 éves 

férfi, 2. család).

Hasonló a helyzet az 1. családnál is. Itt is az apának három gyermeke van, de csak a nagyobbik 

fiát hozta az új kapcsolatba, amely már hét éve tart. Ôk is összeházasodtak már hat évvel ezelôtt. 

Az apa másik két gyermeke rendszeres idôközönként szintén tagja a családnak. Az apa gyermekei 

jó kapcsolatban vannak az anya tizennégy éves lányával:

„Amikor belevágtunk az egészbe, csak nagyon szerettem a férjemet, ezért elfogadtam 

a gyerekeivel együtt. Szerencsére nagyon jó gyerekek, kezdettôl jól kijöttek  
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a lányommal. Ennyi év elteltével mondhatom, hogy mindenkinek jó a viszonya  

mindenkivel. Úgy érzem, hogy a férjemmel egy nagyon stabil kapcsolatban élünk, 

és ez kihat a gyerekekre” (42 éves anya, 1. család).

„Próbáljuk úgy alakítani a családot, hogy a gyerekek se érezzék ezt tehernek, vagy 

problémának, hogy ôk most nem csak az édesapjukkal, édesanyjukkal élnek, 

hanem fele-fele jut nekik édesapából, édesanyából is, illetve egy másik ember is ott 

van, akikkel nem nôttek fel együtt. Nem ô nevelte odáig ôket, de azt gondolom, 

hogy kölcsönösen jó a kapcsolat, a gyerekek szeretik egymást is, meg a nevelôapát, 

nevelôanyát is, az új társat – nevezzük így” (44 éves apa, 1. család).

Az 5. család, mely részidôs mozaikcsalád, már kilenc éve létrejött, született közös gyermek is, 

aki már nyolcéves. Talán itt a legegyszerûbb a helyzet. Az apának már volt egy öt éves lánya,  

amikor kapcsolatot létesített jelenlegi élettársával, akinek addig nem volt gyermeke. Így az elejétôl 

könnyebb volt a közös családot kialakítani, mert a kislány nem velük élt, csak minden második  

hétvégén volt náluk. Persze ez egyben okozhat nehézséget is, mert idôszakosan alkalmazkodni 

kell egymáshoz:

„Az elejétôl rendszeresen jött a kislány, nem volt semmi gond vele. Egy éve voltunk 

együtt, amikor megszületett a kisfiam. onnantól a párom nagyon odafigyelt, hogy  

a kislányával minél több idôt töltsön kettesben is” (42 éves anya, 5. család).

„Nálunk jól alakultak a dolgok, mert a volt feleségemmel azt néztük, hogy a kislá-

nyunknak minél kevesebb sérülést okozzunk a válásunkkal. rendszeresen találkoz-

tunk, minden héten volt olyan nap, amikor érte mentem az óvodába, iskolába is.  

A kapcsolatomban sem okozott ez gondot. A gyerekeket testvérekként neveljük” 

(41 éves apa, 5. család).

A 6. család az elôzô családhoz hasonlóan részidôs mozaikcsalád. Az apa az élettársával, már 

nyolc éve együtt él, kétéves a lányuk. Az anya itt is gyermektelen volt a kapcsolatba lépve, és  

párját az egyéves kisfiával fogadta el. Nagyon odafigyeltek itt is arra, hogy a kisfiút minél kevésbé 

érje hátrány amiatt, hogy két éve született egy féltestvére:

„Nagyon szerettünk volna már közös gyermeket, de megbeszéltük, hogy majd csak 

akkor lesz, ha sikerül B-vel (az apa fia) jó kapcsolatot kialakítani, és már nagyobb 

lesz” (38 éves anya, 6. család).
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„Az én szüleim is elváltak, anyukám egyedül nevelt fel. Nem akartam, hogy az én 

gyermekem is így nôjön fel, de így alakult. Ezért elhatároztam, hogy én a fiammal  

a lehetô legtöbb idôt fogom tölteni, és nálam lehet, amikor csak akar. Van külön 

szobája is, szeret nálunk lenni” (38 éves apa, 6. család).

Az 7. családban, mely részidôs és pótapás mozaikcsalád, a szülôk öt éve élnek együtt az anya 

két lányával. Mivel a lányoknak egyáltalán nincs kapcsolatuk édesapjukkal, így itt a pótapa tényle-

gesen apai feladatokat is ellát. Az apa lánya majdnem egykorú a nevelt lányaival, egy iskolába is 

járnak, a közelben is lakik, így sokszor találkoznak. Most vásároltak közös lakást, amelyben mind-

annyian elférnek. Stabilnak érzik a családi szerepeket:

„A párom nagyon sokat dolgozik, hogy mindenünk meglegyen. A lányokat ugyan-

úgy kezeli, mint a sajátját. Ugyanúgy megvesz nekik mindent, mint a sajátjának”  

(34 éves nô, 7. család).

„Szeretném, ha már most minden így maradna. A lányok is már nagyok, nincs velük 

gond. A lakás is megvan, mert eddig önkormányzatiban laktunk. Jól megy a munka 

is. Jól megvagyunk” (36 éves férfi, 7. család).

A mozaikcsaláddá válás együtt jár a szülôi párkapcsolat fejlôdésével. A különbözô típusú 

mozaikcsaládok fejlôdési fázisai között nem találtam eltérést. Ez talán csak a család kialakulási 

szakaszában, és az összecsiszolódás hosszában okozhat különbözôségeket. Minél több ideje 

élnek együtt a családtagok, annál stabilabbnak tûntek a családok. Hiszen mûködôképességükhöz 

az eltelt évek alatt ki kellett alakítaniuk az új szerepeket és határokat, meg kellett oldaniuk  

a felmerülô nézeteltéréseket.

Az elsô és a második fejlôdési szakaszban lévô családok esetén úgy tûnik, hogy sok konflik-

tushelyzet akadályozza ôket családi életük kialakításában. A 4. családban az anya túl korán lépett 

új kapcsolatba, és maga sem tudja, hogy mit is várjon a pótapától. Ezzel a pótapát is bizonytalan-

ságban tartja. A 3. családban még mindig sok a konfliktus a gyermekek miatt. Az anya szeretné 

nevelni az apa gyermekeit is, akik részérôl nagy az ellenállás, és legtöbbször az apjuk melléjük áll. 

Ezzel a hozzáállásával gyengíti az anyát, aki inkább visszahúzódik.

A mozaikcsaládok az elsô fejlôdési szakaszban a legsérülékenyebbek. Ekkor van a legtöbb, 

megoldhatatlannak tûnô konfrontáció a szerepek, és a határok kialakításában. 
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Mozaikcsaládok mûködési jellemzôinek vizsgálata

Kapcsolattartás mûködése

A kapcsolattartás mûködése befolyásolja, hogy a szülôpár mennyi idôt tud kettesben tölteni, 

amit mindegyik családban fontos tényezônek tartanak. Az 1. családban kéthetente minden hét-

végén szabadok a szülôk, és ezt nagyon jónak tartják. A többi családban is próbálnak legalább 

minden hónapban egy szabad hétvégét szerezni maguknak. Ennek az alakulása nagyban függ 

attól, hogy gyermekeik kapcsolattartása mennyire rendszeres a különélô szülôvel. Az 1. család-

ban ez teljesen kiszámíthatóan történik. Amikor az anya lánya az édesapjánál tölti a hétvégét, 

akkor az apa fia is édesanyjánál és testvéreinél van. A következô hétvégén pedig az apa másik 

két gyermeke is náluk van. rendszeres a kapcsolattartás a két részidôs mozaikcsaládban is.  

Az 5. és 6. családban is kéthetente a teljes hétvége a láthatások ideje. Három családnál van, 

ahol a gyermekek életkora miatt már rugalmasan kezelik a láthatást: a 2. családban az anya  

18 éves lánya és édesapja; a 3. családban az apa 18 éves fia, 14 éves lánya és édesanyjuk; 

illetve a 4. családban az anya 17 éves lánya és édesapja között. Három esetben nincs kapcso-

lattartás. A 2. családnál az apa gyermekei az édesanyjukkal annak pszichiátriai betegsége miatt 

nem tartják a kapcsolatot, de az anyai nagyszülôkkel igen. A 3. családnál az anya 14 éves lánya 

döntött úgy, hogy az édesapja szenvedélybetegsége miatt nem találkozik vele. A 7. családnál 

az anya lányai csak kapcsolattartási ügyeleten találkozhatnának édesapjukkal, de az apa nem veszi 

igénybe ezeket az alkalmakat. A 4. családban speciális problémaként jelentkezett a kapcsolat-

tartás a különélô pótapával. Az anya tizenhét éves lányának nagyon nehéz elfogadnia, hogy tíz 

évig volt pótapja az anya korábbi élettársa, és a különválás után csak a két saját gyermekével 

tartja a kapcsolatot a férfi. 

A két részidôs mozaikcsaládban (ahol az apáknak volt az elôzô kapcsolatából gyermeke, de 

az anyáknak nem) megjelent a gyermekek anyjával való konfliktusos helyzet, mely az évek során 

mérséklôdött:

„A volt felesége és a lányuk is nem messze laknak tôlünk. Ebbôl adódtak problémák, 

mert a volt felesége ki volt akadva, hogy ideköltöztünk. Gyakran összetalálkoztunk 

az orvosnál is. Nem vagyunk beszélô viszonyban azóta sem. Nem azt mondom, 

hogy akadályozta volna a láthatást, csak az elején egy kis ideig” (42 éves anya,  

5. család).

„A kapcsolatunk elején a kisfiú anyukája is mondott mindenfélét rólam. Elég durvákat. 

Ezért G. (élettárs) beszélt is vele, hogy mi se mondunk rá semmit a gyerek elôtt,  

és ô se tegye. A kisfiú szerette volna, hogy megismerkedjek az anyukájával.  

Azóta, hogy találkoztunk B. kérésére, beszélô viszonyban vagyunk” (38 éves anya, 

6. család).
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A kapcsolattartást nehezítô tényezô a volt házastársak, élettársak konfliktusos válása, mely 

hosszas bírósági tárgyalások, és gyámhivatali eljárások sorozatával mélyíti el a vitás helyzeteket. 

Ilyen helyzet alakult ki két családnál (2. és 3. család) is, ahol az apák több évig küzdöttek azért, 

hogy a gyermekeik náluk legyenek elhelyezve. A 2. család pótanyja ezt végigküzdötte férjével,  

és ez a kezdetekben nagyon megviselte kapcsolatukat. 

Lakhatás megoldása

Felmerülô problémaként az új család kialakításában többen is a lakhatás megoldását jelezték.  

Az 1. családnál a lakás nagysága okoz gondot, mely az anya tulajdona: túl kicsi, ha mind a négy 

gyerek náluk van. A 3. családnál hely már van, de itt az anya költözött két lányával az apa házába, 

amelyben korábban is az elôzô családjával élt:

„Nem a te házad, nem a te szobád, nem a te konyhád! Ezt már annyiszor megkaptam” 

(34 éves anya, 3. család).

A 4. családban az anyáé a ház, de élettársának is van háza másik településen. A férfi azt  

szerette volna, hogy az ô korábbi lakhelyére költözzenek, de az anya nem akarja gyermekeit 

kivenni az iskolából. Ez még mindig feszültséget okoz köztük.

Környezet viszonyulása a mozaikcsaládhoz

A környezet viszonyulását a mozaikcsaládhoz nem érezték különösen hátrányosnak. Legtöbben úgy 

látják, hogy elfogadták ôket egy családként, mivel már több éve együtt vannak. A kapcsolatok elején 

volt jellemzô, hogy az addig gyermektelen pótszülôk szülei ellenérzésüket fejezték ki, mert gyermekeik 

családos társat találtak. Többen említették, hogy ma már nagyon gyakori a válás, az élettársi kapcso-

latok felbomlása, amelyben gyermekek is élnek. Ezért elfogadóbb a mikrokörnyezet is szerintük.

Családdal kapcsolatos jövôbeni tervek

A családdal kapcsolatos jövôbeni terveknél két családban is felmerült a közös gyermek vállalásának 

kérdése. A 3. család és 4. család férfi tagjai szeretnének jelenlegi kapcsolatukból közös gyermeket, 

de egyikük párja sem gondolja azt, hogy ez mostani helyzetükben vállalható volna. A 3. családban 

az anya úgy gondolja, hogy így is nagyon sokat kell alkalmazkodnia, azt várja inkább, hogy  

a nagyobb gyerekek „kirepüljenek”. A 4. családban az anyának három gyermeke van, két kapcsola-

tából, ezért ô semmiképpen nem szeretne szülni. Jelenlegi kapcsolatát sem érzi stabilnak. Egyedül 

ô mondta azt, hogy nem biztos, hogy együtt maradnak a párjával. Máshol a gyerekek továbbtanulá-

sának támogatását, közös ház vásárlását említették tervként. 

A MOZAIKCSALÁDOK SZerKeZeTÉBôL ADóDó MûKÖDÉSI SAJÁTOSSÁGOK



62

Összegzés

A kutatásom során megállapítottam, hogy a vizsgált mozaikcsaládok jellemzôen nukleáris csalá-

dokból jöttek létre, melyek válás vagy élettársi kapcsolatok megszûnése miatt egyszülôs családdá 

alakultak, illetve arra is van példa, amikor korábbi mozaikcsaládból alakult ki újabb mozaikcsalád. 

Ezek a jellemzôk megegyeznek a hazai mozaikcsaládokkal kapcsolatos statisztikai elemzések 

adataival (Kovács–Vörös, 2013). A nukleáris családtól a szerkezete abban tér el, hogy korábban 

létrejött részcsaládokból tevôdik össze, és ezáltal a családtagok más részcsaládokhoz is kapcso-

lódnak és kötôdnek. Ebbôl adódóan gyakran jogilag rendezetlen státusz is fennállhat. A mozaik-

családokban élô pótszülôknek jogilag vagy nincs köze az általa nevelt gyermekhez, vagy nagyon 

körülményesen bizonyítható a kapcsolat. Ezt többen hátrányként élik meg, amikor megfelelôen 

akarnak gondoskodni a párjuk gyermekérôl, de ebben akadályoztatva vannak. ügyintézéskor, 

egészségügyi ellátásnál, oktatási intézményekkel való kapcsolattartáskor nehezen tudják képviselni 

nevelt gyermekeiket.

Krähenbühl és munkatársai (2007) által kidolgozott tipológia alapján vizsgáltam meg a csa-

ládok struktúráját. Az öt kategóriából pótanyás mozaikcsalád nem szerepelt a megkérdezett 

családok között. A vizsgált családok közül az összetett mozaikcsaládok voltak többségben, 

melyek a legspeciálisabb élethelyzeteket mutatták, a legmagasabb gyerekszámmal. Két esetben 

pedig kevert kategóriákat kellett létrehoznom: a részidôs és pótapás mozaikcsaládot, valamint 

a részidôs és összetett mozaikcsaládot. A mintában szereplô mozaikcsaládok szerkezetének 

vizsgálatából megállapítható, hogy összetettségük miatt nehezen tipizálhatók. A családtagok 

többsége abból indult ki, hogy kivel élnek együtt állandóan. Azonban több olyan család  

volt, ahol idôszakosan ott él az elôzô kapcsolatból született gyermek, akik több családhoz is  

tartozhatnak. A válások és újraházasodások során egy új kapcsolati hálózat jön létre a pótszülôk 

rokonaival, a mostohatestvérek féltestvéreivel. A mozaikcsalád mûködését jellemzi, hogy  

hogyan viszonyulnak egymáshoz a szülôpár, pótszülô-mostohagyermek, testvérek-féltestvérek-

mosto ha testvérek. Ezeknek az alrendszereknek a határai nem világosak. Nincsenek erre a hely-

zetre kialakított minták, minden családban másképpen alakítják a szerepeket. Attól függôen, 

hogy a gyermekek milyen korúak voltak, amikor bekerültek az új családba, és milyen család- 

részeknek voltak a tagjai. Ennek folyományaként a családtagok eltérôen viszonyulhatnak az új 

családhoz. A szülôk elmondása szerint minél fiatalabb volt párjának a gyermeke, annál köny-

nyebb volt hozzá közelebb kerülni, jó kapcsolatot kialakítani vele. Konfliktusokat okozhat, hogy 

a családtagoknak nem egyezik meg a véleménye arról, hogy mely személyeket érzi és nevezi 

meg családja tagjának.

A mozaikcsaláddá válás együtt jár a szülôi párkapcsolat fejlôdésével is. Ezt a fejlôdést három 

szakaszra osztva vizsgáltam. Az elsô szakaszban az új párkapcsolat mellett, a korábban kialakult 

szülô-gyermek kapcsolat dominál. A második szakaszban a családi rendszer változásnak indul,  

a családtagok elkezdik kialakítani a közös normarendszert, melyben megjelennek a különbözô 
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elvárások és igények. A harmadik szakaszban létrejön a mozaikcsalád, kialakul a közös identitás, 

a kölcsönös bizalom a családtagok között. A különbözô típusú mozaikcsaládok fejlôdési fázisai 

között nem találtam eltéréseket. Ez talán csak a család kialakulási szakaszában, és az össze- 

csiszolódás hosszában okozhat különbségeket. Minél több ideje élnek együtt a családtagok, 

annál stabilabbnak tûntek a családok. Hiszen mûködôképességükhöz az eltelt évek alatt ki kellett 

alakítaniuk az új szerepeket és határokat. A vizsgált családoknál azt tapasztaltam, hogy a fejlôdésük 

elsô szakaszában a legsérülékenyebbek, ekkor alakul ki a legtöbb megoldhatatlannak tûnô ellentét 

a szerepek és a határok kialakításában. 

A különélô szülôvel történô kapcsolattartás is hatást gyakorol a család mindennapi életére, 

hiszen ahhoz is alkalmazkodni kell. A család mûködését pozitívan befolyásolja a kapcsolattartás 

rendszeressége, kiszámíthatósága. Egyrészrôl a gyermek és a különélô szülô kapcsolatát stabili-

zálja, másrészrôl a mozaikcsalád szülôpárjának a párkapcsolatát erôsítheti a kettesben töltött idô 

megnövekedése, melyre nagy szükségük van.

Speciális problémaként jelentkezett a kapcsolattartás a különélô pótapával. A korábban is 

mozaikcsaládban élô gyermeknek igénye lenne, hogy az ôt tíz évig nevelô pótapjával kapcsolatot 

tarthasson. Azonban a pótapa csak a saját gyermekeivel való kapcsolattartást érzi kötelességének. 

A kapcsolattartást nehezítô tényezôk a volt házastársak, élettársak konfliktusos válása. A két részidôs 

mozaikcsaládban az anyák éreztek a család kialakulásának fázisában konfliktust a gyerekek édes-

anyjai részérôl, mely a láthatás körül zajlott. Azonban ez a helyzet az idô múlásával enyhült vagy 

megszûnt.

Felmerülô problémaként az új család kialakításában többen is a lakhatás megoldását jelezték. 

A mozaikcsalád alapításában is az elsô lépés a közös otthon megteremtése, mely nehézségeket 

hozhat magával. Ki kihez költözzön, hol fér el a kibôvült család. A vizsgált családokban ez központi 

kérdés volt. Többen vagy a közelmúltban költöztek, vagy a jövôben tervezik, hogy új, közös  

otthonba költöznek, ahol a gyermekeknek megfelelô teret tudnak biztosítani. 

A környezet viszonyulását a családhoz nem érezték különösen hátrányosnak a kutatásban 

résztvevô mozaikcsaládok, mint ahogy vártam volna. A kapcsolatok elején volt inkább jellemzô, 

hogy a párok szülei ellenérzésüket fogalmazták meg a mozaikcsaláddal szemben. Legtöbben  

úgy érzik, hogy elfogadták ôket egy családként, mivel már több éve együtt vannak. Ezt vagy amiatt 

érzik így a családok, mert a környezetük ténylegesen elfogadóbbá vált az egyre gyakrabban  

kialakuló mozaikcsaládok miatt, vagy mert – amint Maddox leírta (idézi Barnes, 2004) az ilyen 

típusú családok kialakulásának jellemzôjeként – az általános elôítéletek miatt mozaikcsalád létét 

szeretnék elrejteni. 

A családdal kapcsolatos jövôbeni terveknél két családban is felmerült a közös gyermek válla-

lásának kérdése. Mind a két családban az apák szerették volna, de az anyák nem, hogy szülessen 

közös gyermek. Az anyák úgy érezték, hogy tovább nehezítené a helyzetüket, ha újabb gyermeket 

vállalnának. Két másik mozaikcsaládban sincs közös gyermek, és nem is tervezik, hogy lesz.  

Ez lehet, hogy összefüggésbe hozható Burgoyne és Clarke (idézi Barnes, 2004) azon megállapí-
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tásával, hogy a mozaikcsaládban élô szülôpár gyakorta szorong amiatt, hogy újból elôjöhetnek 

azok a problémák, amelyek az elôzô kapcsolatban gondot okoztak. Fokozza a pár szorongását  

az a döntés, ha közös gyermeket vállalnak.

A kutatás során a mozaikcsaládok mûködésében a következô jellemzô problémákat, konfliktus-

helyzeteket találtam:

1. Jogilag rendezetlen státusz.

2. A családtagoknak nem egyezik meg a véleménye arról, hogy mely személyeket érzi és 

nevezi meg családja tagjának.

3. A mozaikcsalád fejlôdésének elsô szakaszában sérülékenyek a szerepek, határok.

4. A kapcsolattartást nehezítô tényezôk jelenléte, konfliktusos válások.

5. Lakhatás megoldása, közös otthon kialakítása.

6. A környezet viszonyulása a mozaikcsaládhoz.

7. Közös gyermek vállalásának kérdése.

Szociális munkásként a legjellemzôbb problémák és konfliktusok feloldására a mozaikcsaládok 

mûködésének a támogatásában a következô feladatok felvállalását tartom fontos célnak a csa lád-

segítô szolgálatoknál:

1. Elérhetô és igénybe vehetô legyen jogi tanácsadás, mediáció, családkonzultáció, család-

terápia az intézményekben.

2. Mozaikcsaládban élôk számára egy-egy téma köré információs programok szervezése.

3. Mozaikcsaládban élôk számára önsegítô csoport létrehozása.

4. általános iskolákban, középiskolákban a családi életre nevelési programokban a mozaik-

családok témájának a feldolgozása.

5. A mozaikcsaládos lét megismertetésére pályázat kiírása (rajz, film, más mûvészeti ágakban) 

iskolákban, óvodákban, helyi településen.

6. A családgondozó szociális munkások célzott képzéseken való részvétele, hogy a mozaik-

családok mûködését megismerjék.

Megállapítható, hogy a mozaikcsalád nem olyan, mint a vér szerinti család. Szerkezete 

jelentôsen befolyásolja az új család kialakulását, mûködôképességét. Tagjaitól másféle viselke-

dést és hozzáállást igényel. Ezért ezekben a családokban kiemelten fontos a problémákkal  

való szembenézés, a realitás elfogadása, a nyílt kommunikáció, a konfliktushelyzetek kezelése. 

Annak a felvállalása, hogy hátrányokkal indul, de tudatosan fejlôdve túl lehet ezen a hátrányon 

jutni, és új családi életszervezôdést lehet felépíteni rá. Erre jó példákat láttam a kutatásomban 

bemutatott családoknál.
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A munka-család konfliktusok 
gyakoriságának és a társas támogatás 

észlelésének összefüggései 
nagycsaládos párok körében

A kétkeresôs családokban mind gyakrabban jelent problémát a munkahelyi és az otthoni kötele-

zettségek összehangolása. Különösen igaz ez a sok gyermeket nevelô nagycsaládokra. Számos 

kutatás igazolta, hogy a munka-család konfliktusok megelôzésében kiemelkedôen fontos szerepe 

van a társas támogatásnak. Tanulmányunkban a két változó lehetséges kapcsolatát a szokásostól 

eltérô módon vizsgáljuk. Hipotézisünk szerint, a munka-család gyakori konfliktusai hatással  

lehetnek a társas támogatás szubjektív észlelésére, olyan módon, hogy az érintettek vagy alá- 

becsülik a rendelkezésükre álló támogatás mértékét, vagy bizonytalanok annak megítélésében. 

472 nagycsaládos pár adatait dolgoztuk fel, az elemzéshez abszolút különbséget és profil korre-

lációt számoltunk. Eredményeink részben igazolták feltételezésünket, azzal a kiegészítéssel, hogy 

a kapcsolatot nem azonos módon tudtuk igazolni minden esetben. A szignifikancia szempontjából 

meghatározó volt, hogy a munka-család, vagy a család-munka konfliktusait vizsgáltuk, valamint 

az, hogy a konfliktusokat a diád melyik tagja észlelte. 

Kulcsszavak: nagycsalád; munka-család konfliktusa; társas támogatás; diád

Keywords: large family; work-family conflict; social support; dyad 

Bevezetés

Az élet két meghatározó területe, a család és a munkahely közötti kapcsolat jó ideje a kutatók 

érdeklôdésének tárgyát képezi. Parsons (1949) munkásságára visszavezethetô tradicionális  

családelméletek elkülönítik a kenyérkeresô és az otthonteremtô feladatokat, míg az elsôt fôként  

a férfiak feladatának tekintik, addig az utóbbit a nôk hatáskörébe utalják. Az oktatás expanziója és 

a nemek közti egyenlôség kiterjesztése azonban napjainkra jelentôsen átalakította a helyzetet. 

Különösen azokban a posztszocialista országokban, ahol ideológiai alapon mindent megtettek 

1  Bálity Csaba: szociológus, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Mene - 
d zser képzô Központ; bality.csaba@mental.usn.hu; Duráczky Bálint: PhD-hallgató, Budapesti Corvinus 
Egyetem Szociológia Program.

A MUNKA-CSALÁD KONFLIKTUSOK GyAKOrISÁGÁNAK ÉS A TÁrSAS TÁMOGATÁS  
ÉSZLeLÉSÉNeK ÖSSZeFüGGÉSeI NAGyCSALÁDOS PÁrOK KÖrÉBeN



68

azért, hogy a nôk fizetett munkát is végezzenek az otthoni feladatok mellett. Ez a kettôs teher 

fôként, de nem kizárólag az anyákat érinti (Bratberg és mtsai, 2002; Vaananen és mtsai, 2004; 

Nordeninark, 2002). Még azokban a családokban is, ahol a hagyományos nemi szerepek  

a meghatározók, az átlagosnál magasabb gyerekszám a férfiakat is arra kényszeríti, hogy mind a 

háztartási feladatokból, mind a gyermeknevelés terheibôl részt vállaljanak. A magánélet és  

a munka kölcsönhatásával számos kutató foglalkozott, gyakran jelentôsen különbözô megközelí-

téseket alkalmazva. Az elméletek az idôk folyamán egyfajta fejlôdésen mentek keresztül (Jain és 

Nair, 2013).

A múlt század nyolcvanas éveinek közepén Greenhaus és Beutell (1985) a munka és család 

konfliktusát olyan szerepek közti konfliktusként definiálta, amely akkor jön létre, amikor a két terület 

valamilyen szempontból összeegyeztethetetlenné válik. Frone, russell és Cooper (1992) a család 

és a munka konfliktusának kétirányúságát hangsúlyozzák, elválasztva a család által okozott munka-

helyi konfliktusokat a munka által okozott családi konfliktusoktól. Ezek a megközelítések rendre 

abból indulnak ki, hogy minél több és összetettebb szerepet kell valakinek betölteni élete során, 

annál nagyobb annak az esélye, hogy elhasználja az erôforrásait, és az említett szerepek konflik-

tusba kerülnek egymással. Ezzel szemben vannak kutatók, akik azt állítják, hogy bizonyos könnyí-

tések is létrejöhetnek, amelyek segítségével egyes szerepek hozzájárulhatnak az egyénnek egy 

másik szerepben nyújtott teljesítményének a javulásához (Wayne és mtsai, 2004). Werbel és 

Walter (2002) szintén úgy véli, hogy a két terület egymással összefüggô, és egymást kiegészítô. 

Az ezredforduló után jelent meg a szakirodalomban a „gazdagítás” (enrichment) elmélete, 

amely a munkában nyújtott teljesítmény emelkedésének a családi életre gyakorolt jótékony hatását, 

és a stabil családi háttérnek a hatékonyabb munkavégzést eredményezô összefüggéseit tárta fel 

(Greenhaus–Powell, 2006).

Ahhoz, hogy a munka és a családi élet összhangban legyen, több területen kell megtalálni az 

egyensúlyt. Egyrészt a két szerepre fordított idôt kell egyenletesen elosztani, másrészt szükséges 

az egyén hasonló mértékû pszichológiai elkötelezôdése. Ezek a feltételek abban az esetben telje-

sülhetnek, ha a családban és a munkahelyen végzett erôfeszítések közel azonos elégedettséget 

eredményeznek (McMillan és mtsai, 2011).

Az empirikus kutatások is igazolták a feltételezést, miszerint a családi élet és a munka interak-

cióban vannak egymással. Innstrand és munkatársai (2010) a családszerkezetnek és a két terület 

kölcsönhatásának az összefüggéseit vizsgálták. Eredményeik azt mutatják, hogy a munkaterhelés-

nek a családi életre gyakorolt negatív hatása a kétszülôs családokban és a gyermeküket egyedül 

nevelôk esetében hasonlóan jelentkezik. A különbség fôként abban mutatható ki, hogy a gyerme-

küket egyedül nevelô szülôk több konfliktusról és kevesebb család által nyújtott támogatásról  

számoltak be, mint a hagyományos családok. Utóbbiakkal összehasonlítva az egyedülállók és  

a gyermektelen párok egyaránt kevesebb konfliktusról számoltak be. 

A hazai kutatások fôként a nemi szerepek és a hozzájuk kapcsolódó értékrend változása  

felôl közelítettek a munka és a család kapcsolatának kérdéséhez. Az apa és anya szerepével kap-
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csolatos attitûdök implicit módon meghatározzák a családtagokkal kapcsolatos elvárásokat is. 

Amennyiben ezek az elvárások nem teljesülnek maradéktalanul, úgy a munka és a család terü- 

leteinek konfliktusai gyakoribbá válhatnak, és mindez kihathat az észlelt társas támogatás  

mértékére is. Fentiek miatt érdemes röviden áttekintenünk, hogy hazánkban miként alakultak  

a férfiakkal és nôkkel szembeni társadalmi elvárások.

Amint Blaskó (2005) rámutat, a rendszerváltás elôtt a nôket a munkaerôpiacra kényszerítô 

szocialista ideológia ellenére a megkérdezettek többsége a gyermekes nôk elsôdleges feladatá-

nak a gyereknevelést tartotta, és a pénzkeresés feladatát fôként az apához kötötték. Ez tehát  

a „köz” és „privát” rejtett, éles szembenállását jelezte. A legkorábbi, 70-es években készült kuta-

tások szerint a magyar társadalmat a tradicionális szemléletmód jellemezte, a férfiak kenyérkeresô 

és a nôk otthonteremtô szerepének az elsôdlegessége jelent meg a véleményekben (Pongrácz– 

S. Molnár, 1976). A Kádár-rendszer utolsó évtizedében végzett közvélemény-kutatások során  

a nôk anyagi függetlenségének és képzettségüknek megfelelô munkavállalásával kapcsolatos 

pozitív attitûdök erôsödtek, míg a „hagyományos” nemi szerepek preferenciája is folyamatosan 

jelen volt a magyar társadalomban (S. Molnár–Virágh, 1990). Míg a rendszerváltást követô éveket 

az értékrend egyfajta visszarendezôdése és tradicionalizálása jellemezte (Vaskovics, 2000; 

Blaskó, 2005), az ezredfordulóra kismértékû modernizáció is végbement, bár a többi európai 

országhoz képest Magyarországot a hagyományos nemi szerepekhez való ragaszkodás és erôsen 

tradicionális szemléletmód jellemezte (Pongrácz–S.Molnár, 2011; Philipov, 2006; Pongrácz, 

2001). A nemi szerepek közeledését támogató nézetek enyhe erôsödése volt megfigyelhetô, 

miközben továbbra is többségben maradtak a hagyományos értékrendet támogatók. Az apa- 

szerep vizsgálatakor Spéder (2011) azt találta, hogy a közvélemény összetett elvárásokat fogalmaz 

meg a férfiakkal szemben. A kenyérkeresô funkció mellett sokan a háztartási- és gyereknevelési 

feladatokban való részvételt is fontosnak tekintik. Ennek ellenére az a tény, hogy még mindig 

sokan gondolják azt, hogy a gyermeknevelés a nôk dolga, azt jelzi, hogy a tradicionális szerepek 

mélyen gyökereznek a magyar társadalomban. ráadásul mindez elég szilárdnak tûnik, hiszen 

még az sem mondható, hogy a fiatalok értékrendje szignifikánsan eltérne az idôsebb korosztályo-

kétól (ádám–rosta, 2010; Makay, 2013).

Bár a harmadik évezred elsô évtizedében gyökeres fordulat nem következett be a magyarok 

értékrendjében, néhány kérdésben jelentôs változást mértek a kutatók. A legmarkánsabban a nôk 

munkavállalásának a családi életre gyakorolt hatásáról való vélekedés változott. Ebben a kérdés-

ben többségi véleményt jelentô álláspont, miszerint a család, különösen a kisebb gyerekek meg-

sínylik azt, ha az anya fizetett munkát végez, kisebbségi véleménnyé változott. A nôk önmegvalósí-

tása és a férfi-nôi szerepek tekintetében is jelentôsen nôtt a modern nézeteket vallók aránya, bár 

a tradicionális kenyérkeresô férj vs. háziasszony feleség felosztás továbbra is jellemzô maradt. 

Pongrácz és S. Molnár (2011) arra hívják fel a figyelmet, hogy a változások mögött  

a munkaerôpiac változásai húzódnak meg. Az attitûdök változásához jelentôsen hozzájárulhatott a 

lehetôségek beszûkülése is, valamint hogy az esetek jelentôs részében egy keresô nem képes 
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megteremteni a család megélhetéséhez szükséges anyagi feltételeket. Ugyanez állhat annak  

a ténynek is a hátterében, hogy az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezôk között az átlagnál 

többen vannak, akik feladták vagy feladni kényszerültek korábbi tradicionális álláspontjukat. 

A kutatásunk szempontjából leginkább releváns, három és több gyermeket nevelô családok 

jelentôsen eltérnek a kisebb családoktól. Míg a nôi munkavállalás kedvezôtlen hatását minden 

más családtípusban a megkérdezettek többsége tagadja, addig a nagycsaládosok körében az 

átlagot jelentôsen meghaladja azok aránya, akik úgy vélik, a család megsínyli, ha az anya teljes 

munkaidôben dolgozik. Ennek ellenére, a háziasszonyi életformára mint önmegvalósításra 

tekintôk aránya éppen a nagycsaládosok körében csökkent a leginkább, bár az is igaz, hogy 

továbbra is ebben a csoportban vannak a legtöbben olyanok, akik úgy vélik, hogy az otthoni 

munka éppen annyi önmegvalósítási lehetôséget nyújt, mint a pénzért végzett munka (Pongrácz– 

S. Molnár, 2011).

A társas támogatást vizsgáló kutatások szintén gyakran foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy 

a társas támogatás mértéke miként hat a két említett terület kölcsönhatására. A társas támogatást 

a szakirodalom az egyik legfontosabb tényezônek tekinti, amely jelentôsen csökkentheti a munka 

és a család konfliktusaiból eredô stresszt (Parasuranam és mtsai, 1992; Thomas–Ganster, 1995; 

Michael és mtsai, 2010). Az érzelmi támogatás mellett az instrumentális segítségnyújtás vagy 

bizonyos információk biztosítása egyaránt szerepet játszik azoknak a stresszoroknak a csökkenté-

sében, amelyek a szerepkonfliktusokból adódnak. Az érzelmi támogatás jelentôsen hozzájárulhat 

az érintettek jóllétéhez, ezáltal csökkentve a stresszt. 

Az empirikus vizsgálatok többsége szignifikáns összefüggést tárt fel a két változó tekintetében, 

azt állítva, hogy a támogatás magasabb szintje mind a munka-család konfliktusok, mind pedig  

a család-munka konfliktusok ritkább elôfordulásával jár együtt. Bár az értékek korrelációja önmagá-

ban nem jelent kauzalitást, mégis általánosan elfogadott nézet, hogy a társas támogatás csökkenti 

a konfliktusok elôfordulásának valószínûségét. Hazai kutatások is foglalkoztak a munkahelyi 

stressz, a kiégés és az észlelt társas támogatás közötti kapcsolattal, szintén igazolva utóbbi  

jótékony hatását (Pikó, 2001; Kovács–Hegedûs, 2008). Ehhez talán az is hozzájárul némiképp, 

hogy a témában folytatott kutatások elsôsorban a konfliktusokra fókuszáltak, és a társas támogatást 

többnyire független változóként vonták be az elemzésbe.

A fentiek ellenére úgy véljük, hogy a két terület (munka-család és társas támogatás) kapcso-

latának vizsgálatakor nem ez az egyetlen legitim megközelítés. Kutatásunkat a családszociológia 

területére pozícionáljuk, kutatási egységünk a nagycsalád. A mintavétel során lehetôségünk nyílt 

arra, hogy több családtagtól is adatokat gyûjtsünk. Véleményünk szerint a munka-család konfliktus 

gyakoriságának és az észlelt társas támogatás mértékének megítélésekor a szubjektív tényezôk 

jelentôsen befolyásolják az értékeket. Jelen tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy  

a kétkeresôs családokban élô (házas)párok által adott válaszokat integráljuk, és ezáltal átfogóbb 

képet kapjunk a vizsgált területek kapcsolatáról. Az adatok elemzése és a módszertan kiválasztá-

sakor három alapvetô feltételezésbôl indultunk ki:
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– A vizsgált változók között interakció van, a kapcsolat nem szûkíthetô le arra, hogy a társas 

támogatás magas szintje csökkenti a munka-család konfliktus elôfordulásának kockázatát, 

de ugyanígy igaz lehet, hogy azok, akik számára az otthoni és a munkahelyi kötelezettségek 

összehangolása problémát okoz, kevésbé észlelik a kapott támogatást. 

– A gyermekeket nevelô családok olyan szoros közösséget alkotnak, amelyben a szülôk  által 

észlelt konfliktusok és támogatások mértékét nem csak külön-külön érdemes vizsgálni, 

hiszen kapcsolatban állnak egymással.

– A hosszú ideje házasságban élô, közös gyerekeket együtt nevelô párok tagjai számára 

nem csupán a családi kapcsolatok közösek, de jórészt a baráti kör is azonos. 

 Azt mondhatjuk, hogy az esetek túlnyomó részében a ténylegesen várható és kapott 

támogatás mértékében jellemzôen nincsen szignifikáns eltérés. 

Tanulmányunkban tehát a társas támogatást tekintjük függô változónak, azt vizsgálva, hogy bárme-

lyik szülô munka és család közti konfliktusa miként befolyásolja az észlelt társas támogatás mértékét. 

Minta és eszközök

Az adatfelvételre 2014 végén és 2015 januárjában került sor. A vizsgálati populációt azok a magyar 

családok képezték, amelyek legalább három gyermeket nevelnek és tagjai az ilyen családok 

érdekképviseletére létrejött Nagycsaládosok országos Egyesületének. A valószínûségi mintavé-

telhez a civil szervezet tagnyilvántartását használtuk fel. A mintába végül hatszáz család került be, 

melyek lakóhelyük településtípusa alapján reprezentálják a teljes tagságot. 162 budapesti család 

mellett, a minta több mint fele, 312 család városi környezetben él, 126 család pedig falvakban és 

egyéb kistelepüléseken. A kiválasztott családokat kérdezôbiztosok keresték fel otthonukban. 

Célunk az volt, hogy lehetôség szerint mindkét szülôtôl gyûjtsünk adatokat annak érdekében, 

hogy a kapott válaszokat össze tudjuk hasonlítani. Ennek érdekében a fôkérdôív mellett elkészí-

tettük annak rövidített változatát is. A fôkérdôívek (N=600) 91 százalékát nôk töltötték ki (n=548), 

a férfiak aránya 9 százalék volt (n=52). 486 olyan családot találtunk, ahol két szülô van, és mind-

ketten kitöltötték a kérdôívet. Az apák között a legfiatalabb 25 éves, a legidôsebb 72 (átlag: 46,48; 

szórás: 9,00), az anyák kora 24 és 78 év közé esett (átlag: 44,61; szórás: 9,18). 

A családok túlnyomó része kétszülôs (n=519; 86,5%), 81 családban (13,5%) valamilyen okból 

hiányzik az egyik szülô. Tízbôl hat család nukleáris, a szülôkön és a gyermekeken kívül más nem él 

a háztartásban. Háromnegyedük (n=454; 76,6%) intakt család és csupán minden negyedikre igaz, 

hogy a gyermekek nem vérszerinti szüleikkel élnek együtt. A családok átlagos gyerekszáma 3,4. 

Az elemzésbe csak azokat a családokat vontuk be, amelyekben mindkét szülô végez fizetett 

munkát is. Így összesen 472 család maradt a mintában.

A társas támogatás mérésére kidolgozott eszközök közül az észlelt Társas Támogatás 

Multidimenziós Skálájára (Multidimensional Scale of Percieved Social Support / MSPSS) esett  

a választásunk. A kérdôív a társas támogatás különféle módjait három alskála segítségével méri 
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(Zimet és mtsai, 1988). Az eszköz háromszor négy tételbôl áll. Az észlelt társas támogatás  

mértékét a 12 tétel összesített eredménye adja, míg az alskálák lehetôséget teremtenek arra, 

hogy a családtól, barátoktól és egy bizonyos „fontos személytôl” érkezô támogatást külön is mérjük. 

A válaszadóknak a 12 állítást egy hétfokozatú skálán kellett értékelnie, amelynek egyik végpontja 

az „egyáltalán nem ért egyet”, míg a másik a „teljes mértékben egyetért” volt. A skálát kidolgozó 

Zimet és munkatársai (1988) a kérdôív magas belsô konzisztenciájáról számoltak be. Mind a 12 

tétel, mind pedig az alskálák esetében a Cronbach’s alfa értéke 0,85 felett volt. A nagycsaládos 

mintán ugyancsak erôs konzisztenciát mértünk, a teljes kérdôív esetében a Cronbach’s alfa 0,97, 

az alskáláknál (család, barátok, jelentôs személy) 0,95, 0,95 és 0,94 volt.

A családi élet és a munka összeegyeztethetôségének nehézségeit egy négytételes kérdôívvel 

mértük. A megfogalmazott állítások kapcsán azt kellett megmondani, hogy a kérdezettel milyen 

gyakran történt meg az elmúlt három hónapban, hogy az otthoni és a munkahelyi feladatok össze-

egyeztetése nehézséget jelentett. Két tétel a munka és család, míg a másik kettô a család és 

munka konfliktusára kérdez rá. 

Módszerek

Az elemzési módszerek kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy kihasználhassuk adatbázi-

sunknak azt a sajátosságát, hogy mindkét szülôtôl gyûjtöttünk adatokat. Ez lehetôséget nyújtott 

arra, hogy diádikus megközelítést alkalmazzunk az elemzés során (Kenny és mtsai, 2006). A Kenny 

és Winquist (2001) által megkülönböztetett háromféle diádikus modell közül a standard diádikus 

modellt alkalmaztuk.Ebben a modellben minden személy egy diád tagjaként is azonosítható.2 

Adatbázisunk sajátossága, hogy a korábbi magyarországi nagycsaládos kutatásokkal szemben 

az általunk használt modell standard kétoldali diádikus dizájn. Ez tehát annyit tesz, hogy a diád 

mindkét tagjától rendelkezünk adatokkal. Korábbi vizsgálatokban, ha szerepeltek is az egész  

családra vagy a szülôkre vonatkozó kérdések, azok csupán az egyik tag véleményét tükrözték.  

A standard kétoldali modellekben n számú diád és 2n számú egyén szerepel. Ha a modell kétoldali 

vagy reciprokális, akkor változónként 2n a megfigyelések száma. Mivel a mintába került hatszáz 

család nem mindegyike kétszülôs, és akadnak olyan családok is, ahol nem végez mindkét szülô 

fizetett munkát, így az elemzésbe bevont családok száma 472, a megfigyeléseké 944 volt. 

A diádok társas támogatásának leírásához két mutatószámot készítettünk. Az elsô az abszolút 

különbség értéke (d), amely az anya és apa értékei között, itemenként számolt különbségek átlaga. 

Az 1–7-ig terjedô skálák használata miatt a létrejött mutatószám értékkészletének minimuma és 

maximuma 0 és 6. A 0 azt jelenti, hogy a két szülô teljesen azonosnak értékelte a támogatás mérté-

két, míg ha az érték 6, akkor pontosan ellentétesen ítélték meg a kapott támogatás mértékét. 

2  A másik két modell esetében vagy egy személy értékeli a vele kapcsolatban lévô személyekhez fûzôdô 
viszonyát (one with many), vagy több informátortól származnak adatok a velük kapcsolatban lévô személyrôl 
(Social relation Model).
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A másik mutatószám a profil korreláció (q), amely az egy családból megkérdezett anyához és 

apához tartozó itemek standardizált értékeinek Pearson-féle korrelációja. A mutatószámokat a társas 

támogatás alskáláira és az összesített társas támogatásra is kiszámoltuk. A profil korreláció értéke 

–1 és 1 közé tehetô, ahol az 1 teljes együttjárást, a –1 szintén függvényszerû kapcsolatot, de fordított 

arányosságot jelez. A válaszok teljes függetlensége esetén az együttható értéke 0.

eredmények

Az adatok elemzése során külön kezeltük a lehetséges konfliktusok négy fajtáját. Ezek a következôk: 

az anya által érzékelt munka-család konfliktus, tehát azok az esetek, amikor az anya úgy érzi, hogy 

a munkahelyi kötelezettségei a családi élet rovására mennek, az anya által érzékelt család-munka 

konfliktus, amikor az otthoni feladatok miatt a munkahelyen nehéz helytállni, valamint ugyanezek  

a változók az apára vonatkoztatva. 

A konfliktusok gyakoriságát tekintve, adataink nem támasztják alá azokat a nézeteket, melyek 

szerint a kettôs teher elsôsorban a nôket sújtja. Abban nincs eltérés a két nem között, hogy azok 

a konfliktusok, amelyek során a családi feladatok ellátása nehézséget okoz, lényegesen gyakoribbak, 

mint amikor a munkavégzés gátja a család. Utóbbi eset csak a férfiak két százalékánál fordul elô 

napi rendszerességgel, még azok aránya sem éri el a húsz százalékot, akik havonta néhányszor 

szembesülnek a problémával. Ezek az arányok a nôk esetében három és tizenöt százalék. A minta 

közel harmadánál (apa 32%; anya 31%) a havi néhány alkalomnál ritkábban fordul elô, hogy 

nehézségekbe ütközik a munkahelyi feladatok ellátása, míg a válaszadók közel fele (apa 47%; 

anya 50%) lényegében soha sem szembesül ezzel a problémával. Lényegesen kedvezôtlenebb  

a helyzet a munka-család konfliktusok esetében. A férfiak tizennégy, a nôk tizenkét százalékának 

napi problémát jelent a családi feladatok maradéktalan ellátása. Az apák több mint egy harmada 

(35%) havonta többször nem tud eleget tenni az otthoni kötelezettségének. Ez az arány az anyák 

esetében némileg alacsonyabb volt, 27%. Amíg a szülôk fele soha nem tapasztalja a család-

munka konfliktusát, addig a munka-család esetében ez csak minden ötödik anyára igaz, az apák 

között pedig még ennél is alacsonyabb az arányuk (17%). 

A társas támogatás mérésekor külön kezeltük a Multidimenziós észlelt Társas Támogatás 

Skála (MPSSS) három alskáláját, amelyek a családtól, egy fontos személytôl és a barátoktól kapott 

támogatás mértékét hivatottak mérni. A skálák hétfokozatúak, az alskálák az egyes itemek össze-

geként 4 és 28 közötti értékeket vehetnek fel. Az alacsonyabb értékek az állításokkal való erôsebb 

egyetértést jelölnek, tehát minél alacsonyabb a kapott pontszám, annál nagyobb támogatást  

észlel a kérdezett. A mintában az anyák és az apák által észlelt társas támogatás mértéke között 

nincsen számottevô eltérés. Ugyanez elmondható az alskálákról is. összességében az apák  

valamivel kedvezôbben ítélik meg a társas támogatásukat (átlag: 9,03; szórás: 5,15), mint az 

anyák (átlag: 9,182; szórás: 5,32). A családtól kapott támogatást is az apák értékelik jobbra 
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(átlag: 8,19 és 8,83; szórás: 5,35 és 5,70). A fontos személytôl kapott támogatást (átlag: 8,51; 

szórás: 5,66) az anyák kedvezôbben ítélik meg, mint a családjuktól kapott támogatás mértékét, 

de a férfiak szerint ezen a területen is kedvezôbb a helyzet (átlag: 8,29; szórás: 5,52). 

Annak mérésére, hogy a házaspár két tagja által észlelt társas támogatás szintje között mekkora 

eltérés tapasztalható, az értékek abszolút különbségét (absolute difference score) (d) mértük 

(roest és mtsai, 2009). A vizsgált diádok tagjai hosszú ideje élnek párkapcsolatban, 86 százalékuk 

házasságban. Valamennyien több gyermeket nevelnek vagy neveltek már fel, közös háztartásban 

élnek. A diád tagjai közötti kapcsolat sajátossága miatt abból indultunk ki, hogy a társas támoga-

tásból nyerhetô erôforrások hasonló mértékben állnak mindkét házastárs rendelkezésére, függet-

lenül attól, hogy ezek volumene mekkora. A diád két tagja közötti abszolút különbség nagysága 

tehát nem a rendelkezésre álló támogatás nagyságáról mond valamit, sokkal inkább az észlelés 

pontosságáról. Az apa által jelzett munka-család konfliktus gyakorisága szignifikáns kapcsolatban 

volt a két szülô által észlelt családi támogatás különbségének mértékével csakúgy, mint a fontos 

személy által kapott támogatás eltérésének nagyságával (mindkét esetben p < 0,001). A barátoktól 

kapott támogatás esetében ez az összefüggés nem volt kimutatható. Az anyák otthoni konfliktu-

sainak tekintetében a fontos személytôl kapott támogatás mértéke közötti eltérés nem mutatott 

szignifikáns kapcsolatot a konfliktus gyakoriságával. Ugyanez volt a helyzet a barátoktól kapott 

támogatás esetében is, miközben az észlelt családi támogatás közti eltérés az anyák konfliktusai 

vonatkozásában is szignifikáns kapcsolatot jeleztek (p < 0,05).

Amint a leíró statisztikából kiderül, a nagycsaládok számára sokkal kevésbé jelentôs probléma 

a munkahelyen való helytállás nehézsége. érdekes módon az anyák munkahelyi konfliktusainak  

a gyakorisága volt az egyetlen független változó, amelynek a felek által észlelt támogatás különb-

ségére gyakorolt hatása nem volt igazolható egyik alskála esetében sem. Ezzel szemben a férfiak 

munkahelyi nehézségeinek gyakorisága szoros kapcsolatot mutat a családtól és a fontos 

személytôl érkezô támogatással (p < 0,001). A barátoktól kapott támogatás észlelése közötti 

különbség egyik független változó esetében sem mutat kapcsolatot. 

A másik adatelemzési módszer, amelyet a hipotézisünk tesztelésére alkalmaztunk, a profilkor-

relációk (profile correlation) (q) összehasonlítása volt. Ez a módszer a percepció pontosságát 

hivatott mérni. Ebben az esetben tehát nem a diád két tagja által észlelt társas támogatás különb-

ségét vizsgáljuk, hanem a skálában használt állításokra adott válaszok együttjárását. Ez tehát azt 

jelenti, hogy azt vizsgáljuk, hogy a válaszadók mennyire következetesek a társas támogatás észle-

lésében. Elképzelhetô, hogy a házastársak társas támogatásában jelentôs eltérés van ugyan, 

azonban ha mindketten konzekvens válaszokat adnak az összetartozó tételek esetén, akkor a kor-

relációs együttható magas lesz. Ha az együttható alacsony, akkor az a kérdezett valamiféle belsô 

bizonytalanságára utal. Az elemzés során megnéztük tehát, hogy a vizsgált konfliktusok milyen 

összefüggést mutatnak az említett bizonytalansággal. 

A társas támogatás összesített tizenkét tétele az apák gyakori munka-család konfliktusa esetén 

mutat szignifikáns összefüggést (p ≤ 0,01), a másik három esetben a kapcsolat statisztikailag nem 
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igazolható. A profilkorreláció elsôsorban az apák munkahelyi elfoglaltságai által eredményezett  

otthoni konfliktusok gyakoriságával mutat szoros összefüggést. A diád tagjai által észlelt társas 

támogatás vonatkozásában az alacsony profilkorrelációs együttható és az apa gyakori munka-család 

konfliktusa mindhárom alskála esetében szignifikáns kapcsolatban van egymással. A családi támo-

gatás és a fontos személy által nyújtott támogatás esetében a szignifikanciaszint rendkívül alacsony 

(p < 0,00), míg a barátoktól érkezô támogatásnál éppen az ötszázalékos szignifikanciahatáron van. 

Az anya által jelzett konfliktusok esetén sem a család-munka, sem pedig a munka-család vonatko-

zásában nem találtunk szignifikáns kapcsolatot. A férfiak munkahelyi konfliktusainál csak a fontos 

bizalmas által nyújtott támogatás esetében volt igazolható a kapcsolat (p = 0,01).

Összefoglalás 

Tanulmányunk célja az volt, hogy az emberi élet két meghatározó területének, a család és a munka 

lehetséges konfliktusainak, valamint az észlelt társas támogatásnak a kapcsolatát vizsgálja.  

A munka-család és a család-munka konfliktusai a családtudomány és a szociológia népszerû 

témájává váltak az utóbbi idôben. Számos kutatás foglalkozott azzal, hogy a társas támogatás 

miként befolyásolja az említett konfliktusok gyakoriságát. Bár a kutatók között nincsen konszenzus, 

hogy a társas támogatás miként fejti ki a család és munka kapcsolataira gyakorolt hatását,  

de abban viszonylagos egyetértés van a témával foglalkozó társadalomtudósok között, hogy  

a támogatás magasabb szintje csökkenti a konfliktusok elôfordulásának valószínûségét. 

A korábbi kutatások ellentmondásos eredményekre jutottak abban a kérdésben, hogy a férfiak és 

a nôk társas támogatása a források szempontjából mennyire eltérô (pl. Vaux, 1985; reevy–Maslach, 

2001; Daalen és mtsai, 2005). Adataink a kis különbségek ellenére leginkább roxburgh (1999) 

eredményeivel vannak összhangban, aki szintén nem talált szignifikáns eltérést a két nem között. 

A magyar nagycsaládosok körében végzett kutatásunk adatbázisa lehetôséget nyújtott arra, 

hogy a megszokottól eltérô módon közelítsünk a két terület kapcsolatához. Hipotézisünk az volt, 

hogy a család-munka / munka-család gyakori konfliktusai azt eredményezhetik, hogy az érintettek 

a ténylegesen kapott támogatás mértékét alábecsülik. Másik hipotézisünk az volt, hogy a konflik-

tusok magas szintje elbizonytalaníthatja az azt elszenvedôket abban a kérdésben, hogy mennyire 

számíthatnak családjuk, partnerük, barátaik segítségére, tehát a munka és a családi élet össze-

hangolásának nehézségei negatívan befolyásolják a rendelkezésre álló erôforrások objektív  

megítélésének képességét. Ez egyszerûen megfogalmazva annyit tesz, hogy a család-munka és 

a munka-család konfliktusának nagyobb gyakorisága a házastársak által észlelt társas támogatás 

mértékének nagyobb különbségével jár együtt. 

Eredményeink részben igazolták feltevéseinket. A vizsgálat során azt találtuk, hogy az említett 

hatás nem azonos valószínûséggel mutatható ki az apák és az anyák konfliktusai esetében. Akár 

a munkahely okoz fennakadást a családi életben, akár fordítva történik, a férfiak konfliktusai 

nagyobb zavart okoznak a társas támogatás észlelésében. Jól látszik az adatokból, hogy a várható 
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támogatás különféle formái között jelentôs eltérés van. A barátoktól várható támogatás mértékének 

becslését kevéssé befolyásolják az otthon és a munkahely interakciói. Elemzésünk során diádikus 

adatokkal dolgoztunk, összehasonlítva a házastársak válaszait. Fontos hangsúlyozni, hogy a partne-

rek által észlelt támogatás mértéke közötti diszkrepancia nem feltétlenül azt jelenti, hogy a konfliktust 

elszenvedô fél érzékeli a ténylegesnél alacsonyabb szintûnek a kapott támogatást, az is 

elképzelhetô, hogy partnere véli úgy, hogy nem számíthat kellôképp a családjára, házastársára. 

Ugyanígy az sem zárható ki, hogy annak a hátterében, hogy az apák konfliktusai és a két szülô 

által észlelt társas támogatás eltérései között erôsebb az összefüggés, az áll, hogy a férfiak hajla-

mosabbak a problémáikat partnerükre és családjukra kivetíteni, és a kapott lelki és instrumentális 

segítség hiányával magyarázni saját problémáikat. 

összességében elmondható, hogy eredményeink igazolták azt a feltételezést, hogy a két terület 

kapcsolatának vizsgálata az általánosan elfogadottól eltérô módon is legitim, okkal feltételezhetô, 

hogy az otthon és munkahely konfliktusai zavart okozhatnak a társas támogatás objektív észlelé-

sében. Azt, hogy milyen változók és miként befolyásolhatják még az eredményeket, további kuta-

tások lesznek hivatottak tisztázni. Annál is inkább, mert a hivatás és a családi élet összehangolásának 

nehézségei komoly stresszt jelentenek az érintetteknek. Ennek a stressznek a csök kentésében 

jelenthet hatékony segítséget a társas támogatás. Utóbbi megállapítás azonban csak abban az 

esetben igaz, ha a támogatást megkapó személy azt valóban észleli. 
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SZABÓ TüNDE – PILINSZKI ATTILA – HérA GáBor1

Közösségi konfliktusok  
és konfliktuskezelési stratégiák

Egy Nógrád megyei kutatás eredményei

A településen együtt- vagy egymás mellett élô közösségek mindennapjaiban számos konfliktus 

jelenik meg. A konfliktusartikuláció és a tudatosulás foka eltérô, de mindenképpen hatással van  

a helyi lakosok, lakossági csoportok életviszonyaira és életminôségére.

Egy Nógrád megyei kutatás keretében kérdôívvel (N = 429) és fókuszcsoportos interjú  

keretében (6 csoport, 54 fô) kérdeztük a megyei szakembereket a településen tapasztalható  

konfliktusokról és az alkalmazott konfliktuskezelési stratégiákról, illetve vizsgáltuk a szakemberek 

konfliktussal kapcsolatos attitûdjeit is. 

A megkérdezett szakemberek szerint a konfliktusok hátterében jellemzôen anyagi, kulturális 

és életmódbeli különbségek állnak. A konfliktus szereplôit tekintve pedig megjelentek intézményhez 

kapcsolódó viták, a településvezetés és a lakosság közötti konfliktusok, valamint munkatársi és 

szomszédsági nézeteltérések. A válaszadók szerint a közösségi konfliktusok esetén az érintett 

felek jellemzôen nem beszélnek a vitás ügyrôl egymással. Az egyes lakossági csoportok közötti 

kommunikáció elôsegítése, lakosok közötti konfliktusok konstruktív kezelése egyértelmûen hozzá-

járul a társadalmi összetartozás kialakulásához, erôsödéséhez. 

Kulcsszavak: közösségi konfliktus, konfliktuskezelés, erôforrás, fókuszcsoport, leíró elemzés

Keywords: community conflict, conflict resolution, human resources, focus group, descriptive 

statistics

Bevezetô

A konfliktusok az emberi élet szerves részét képezik, életünk minden területén jelen vannak.  

Számos színtéren találkozhatunk az eltérô érdekek, értékek miatt kialakuló nézeteltérésekkel. 

Konfliktusba kerülhetünk családtagjainkkal, munkatársainkkal, szomszédokkal, illetve elôfordulnak 

1  Szabó Tünde, szociológus, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet, 
szabo.tunde@public.semmelweis-univ.hu; Dr. Pilinszki Attila, szociális munkás, szociológus, Semmelweis 
Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet; Héra Gábor, szociológus, Foresee 
Kutatócsoport.
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a településen élô közösségeken belül és között is konfliktusok. Elkerülhetetlennek, mert mások 

vagyunk. Mások a szokásaink, neveltetésünk, temperamentumunk. A konfliktusok kérdésköre 

annyira univerzális, hogy számos tudományterület (társadalom, bölcsészet, nevelés, vallás, alkal-

mazott pszichológia) tette vizsgálódása tárgyává. 

A konfliktus megítélését illetôen a tudományos megközelítések sem képviselnek egységes 

álláspontot. A konfliktus szükségszerû vagy szükségszerûen rossz tengelyen a konfliktuselméletek 

a konfliktus normalitását, a harmónia és a konfliktus dualizmusát hangsúlyozzák, ezzel szemben  

a konszenzuselméletek diszfunkcióként kezelik a konfliktust és a megszüntetését javasolják 

(Deutsch, 1969; Montgomery, 1989). Mára már a különbözô tudományterületek, felfedezték  

a konfliktusokban rejlô erôt, azt a potenciált, amivel a konfliktusok hasznossá, fejlesztôvé, 

hajtóerôvé válhatnak az egyéni és a közösségi kapcsolatokban egyaránt (Wagner–Weiss, 2007; 

Lloyd, 1990). Ennek ellenére a konfliktus kifejezés gyakran az ellenséges kommunikáció és a rosszul 

mûködô kapcsolatok képét idézi fel a közéletben, pedig tanulmányok sora hívja fel a figyelmet arra 

a törvényszerûségre, hogy a konfliktus építô lehet, amennyiben a résztvevôk megtanulják megérteni 

és kezelni, valamint másként tekinteni a jelenséget. 

Irodalmi áttekintés

A conflictus latin szó ellentétet, nézetkülönbséget, összeütközést, összecsapást jelent. Attól 

függôen, hogy milyen körben és hány embert érint, különbözô szintû konfliktusokat különböztet-

hetünk meg (Somlai, 1986). Cseh-Szombathy (1985) felhívja a figyelmet arra, hogy a konfliktus 

a kapcsolat komplexitásának, folyamatának része. A konfliktus folyamatjellegébôl következik, 

hogy a lezajló konfliktusoknak különbözô szakaszai és típusai vannak (Moore, 1996). Számtalan 

nézôpontból vizsgálhatnánk a konfliktus fogalmát, mi a gyakorlati felhasználhatóságra össz- 

pontosítva a figyelmünket a konfliktuskezelés konceptualizálására koncentráltuk az irodalmi 

áttekintésben. 

A Magyarországon is jól ismert – Thomas-Kilmann (1974) által felállított – konfliktuskezelési 

stratégiák modellje. A modell szerint a konfliktusokhoz való hozzáállás az önérdek-érvényesítés és 

a kapcsolat fontossága dimenziói mentén írható le (1. ábra). A személyes célok elérésének és  

a kapcsolat fontosságának dimenzióit figyelembe véve öt konfliktuskezelô stílus különíthetô el: 

elkerülô, versengô, alkalmazkodó, kompromisszumkeresô, együttmûködô-problémamegoldó 

(Barcy–Szamos, 2002; Lovas–Herczog, 1999). Az elkerülô távol marad a konfliktust okozó  

problémától és emberektôl, akikkel összeütközésbe kerül. Versengô az, aki minden áron igyekszik 

céljait elérni, mások igényeinek figyelembe vétele nélkül. Zéró összegû játszmaként fogja fel  

a konfliktust: „egyikünk gyôz, a másik veszít”. Az alkalmazkodó típusnál a kapcsolat bír nagyobb 

jelentôséggel, míg a saját célok kevésbé lényegesek. Céljaikat is feladják, hogy megtartsák  

kapcsolataikat. A kompromisszumkeresôk feladják saját céljaik egy részét, és igyekeznek 
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meggyôzni a másikat, hogy ôk is ezt tegyék. Az együttmûködô-problémamegoldó típusnak fontos 

a saját célja, de a másikkal való kapcsolat is, ezért az ô céljait is a lehetô legnagyobb mértékben 

figyelembe veszi. A szerzôk felhívják a figyelmet a különbözô stílusok szituációtól való függésére, 

és azok keveredésre (Barcy–Szamos, 2002; Lovas–Herczog, 1999). A konfliktuskezelési módok 

kutatásában gyakran használták ezt az elméletet vagy ennek továbbfejlesztett változatait (Levinger–

Pietromonaco, 1989; rahim, 1983).

1. ábra: A Thomas-Kilmann-féle konfliktuskezelési stílusok

Kompromisszum-
keresô

Versengô
Asszertív

Passzív

EgyüttmûködôNem együttmûködô

Elkerülô

Együttmûködô

Alkalmazkodó

Deutsch (1969) egy másfajta megközelítést alkalmaz, különbséget tesz a verseny és a konfliktus 

között. A kooperatív és versengô konfliktuskezelés szétválasztásának alapja a két fô – konstruktív 

és destruktív – konfliktuskezelési irány. A destruktív konfliktus versengésre épülô, antiszociális és 

a kapcsolatot bomlasztó. A konstruktív konfliktusnak ezzel szemben pozitív hatásai vannak, nyílt 

és ôszinte kommunikációt eredményez, ami csökkenti a bizalmatlanságot okozó félreértések 

valószínûségét. Megoldása mindkét fél igényeinek megfelel. Bizalmas attitûdhöz vezet, ami növeli 

a hasonlóságok és közös érdekek iránti érzékenységet. 

Tanulmányunkban a közösségi konfliktusok és konfliktuskezelés kérdéskörének leíró bemu-

tatására vállalkozunk egy Nógrád megyei vizsgálat adatainak tükrében. A vizsgálat egyik fô 

témája, hogy miként látják, és hogyan értékelik a különbözô területen dolgozó segítô szakemberek 

– szociális munkások, pedagógusok, védônôk, orvosok stb. – a község életében elôkerülô  

települési szintû konfliktusokat, a konfliktuskezelés módjait és a kezelések mögött meghúzódó 

stratégiákat. A megkérdezett szakemberek konfliktussal kapcsolatos attitûdjeire is rákérdeztünk, 

továbbá arra, hogy milyen érzések jellemzik a válaszadókat egy-egy konfliktushelyzetben, hogyan 

reagálnak a konfliktushelyzetekre, ha közvetlenül nem érintettek. A másik fô kutatási téma a családi 

konfliktusok felmérése volt, azzal a kérdéskörrel a kötetben megjelenô másik cikk foglalkozik 

(Pilinszki és mtsai, 2015). 
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A kutatás bemutatása

A 2015 tavaszán Nógrád megyében végzett kérdôíves és fókuszcsoportos vizsgálat elsôdleges 

célja az volt, hogy empirikus háttéranyagot biztosítson „A társadalmi innováció, valamint a társa-

dalom- és mûszaki oktatási és kutatási hálózatok együttmûködésének erôsítése Salgótarjánban” 

(TáMoP 4.2.1.D-15/1/KoNV-2015-0003) címû pályázat keretében fejlesztett Családi és közösségi 

mediátor szakirányú továbbképzéshez. A családi és közösségi konfliktusok és konfliktuskezelési 

stratégiák témakörét fókuszcsoportos (6 csoport, 54 fô) és kérdôíves (N = 429) vizsgálat adataira 

támaszkodva vizsgáltuk. Ebben a tanulmányban a felmérés közösségi konfliktusokra vonatkozó 

eredményeit mutatjuk be. A közösségi konfliktusok mellett az adatfelvétel során kitértünk a családon 

belül megjelenô konfliktusokra is.

Fókuszcsoport

Nógrád megye feltérképezésére mind a hat kistérségébôl egy-egy települést választottunk ki  

a fókuszcsoportok helyének és az interjúalanyok kiválasztási-vonzáskörzetének. Ennek eredmé-

nyeként Balassagyarmaton, Bátonyterenyén, Ludányhalásziban, Nagyorosziban, Pásztón és 

Salgótarjánban szerveztünk fókuszcsoportot, általában 7–10 fô részvételével. A csoportos 

interjúkra a szociális, oktatási és egészségügyi és közigazgatási ellátórendszer munkatársait 

választottuk ki és hívtuk meg. A célunk az volt, hogy olyan, a helyi közösségek életét ismerô 

szakembereket szólaltassunk meg, akik munkájuk során találkoznak konfliktusokkal, és sokszor 

a konfliktuskezelés terén is aktívak, hogy információt nyerjünk tôlük 1) a helyi szinten megjelenô 

közösségi és családi konfliktusokról, 2) az azokra adott reakciókról, illetve 3) a tipikus konflik-

tuskezelési stratégiákról. A moderátorok kiemelt figyelmet fordítottak a csoportdinamikai  

folyamatokra, aminek köszönhetôen mindenki ôszintén megfogalmazhatta véleményét, fenntar-

tásait, kritikáit. Mindezek eredményeképpen elmondható, hogy valamennyi találkozót bizalmi 

hangulat jellemezte. 

Kérdôív

Az önkitöltôs kérdôíveket a fókuszcsoport résztvevôi segítségével juttattuk el a kapcsolati  

hálózatukban lévô szakembereknek, akik névtelenül, lezárt borítékban jutatták vissza a kontakt-

személyeknek a kitöltött kérdéssort. A kérdôív tartalmazott zárt és nyitott kérdéseket is. A beér-

kezett 434 kérdôívbôl 429 volt kiértékelhetô. Az adatrögzítést követôen az adatokat SPSS 21.0 

és MS Excel programokkal elemeztük. A kérdések egy részében a válaszadókat mint informá-

torokat kérdeztük azokról a konfliktushelyzetekrôl, melyekkel munkájukból fakadóan találkoznak; 

a kérdések másik fele a válaszadók konfliktusokkal és konfliktuskezeléssel kapcsolatos 

attitûdjére vonatkozott. 

SZABó T. – PILINSZKI A. – HÉrA G.



85

A válaszadók többsége nô (86,6%), jellemzôen felsôfokú végzettségûek (71%) és többségük 

házasságban (62,3%) vagy élettársi kapcsolatban (12,9%) él. A megkérdezettek átlagéletkora 

45,6 év (szórás: 9,4) és jelentôs munkatapasztalattal rendelkeznek – jelenlegi munkakörükben 

átlagosan 13 éve dolgoznak. 

eredmények

A vizsgálat során felmértük, hogy a megkérdezettek milyen jellegû közösségi konfliktusokkal talál-

koznak, s ezek milyen okokra vezethetôek vissza. Vizsgáltuk a konfliktusokra adott válaszreakciókat 

és a konfliktusok kezelését célzó stratégiákat is. A kérdôíves kutatásnál rákérdeztünk a szakem-

berek konfliktussal kapcsolatos attitûdjére is. Az eredmények ismertetésénél is ezt a felosztást 

követjük; konfliktustémák, a konfliktusok háttérében meghúzódó okok, a konfliktusra adott reakciók 

és a konfliktuskezelési stratégiák a helyi közösségekben. 

Közösségi konfliktusok típusai, témái, szereplôi

A kérdôívben szereplô „Munkája során milyen közösségi, településen belüli konfliktushelyzetekkel 

találkozott az elmúlt egy év során?” kérdésre számos konfliktushelyzetet felsoroltak a válaszadók. 

A megkérdezettek három jellemzô konfliktusrelációt emeltek ki: 1) szomszédok, munkatársak;  

2) település vezetése, lakosság; 3) különbözô intézmények (rendelô, iskola). Számos konfliktustéma 

is elôkerült, ezek közül a válaszadók a legtöbbször az alábbiakat említették:

– a közpénzek elosztása;

– a hatalmi harcok, rivalizálás;

– kulturális különbségek, eltérô normarendszer;

– generációs ellentétek;

– gazdasági problémák körüli konfliktushelyzetek;

– eltérô életmódok a szomszédsági viszonyokban;

– gazdasági nehézségek, anyagi problémák;

– agresszív magatartás.

Szomszédok területi megosztása (telekhatár-probléma) szinte mindig konfliktusforrás a válasz-

adók szerint. Politikai nézetkülönbségek, településen belül a különbözô ideológiai beállítottságú 

emberek vitája is gyakran megosztja a települést. A különbözô vallási nézetek, a más nemzetiségi 

hovatartozás is konfliktust generál. A családok eltérô életmódja, viselkedése zavarhatja a helyi 

közösséget, közelebbi és távolabbi szomszédokat. Munkahelyen a munkahelyi rivalizálás, hatalmi 

harcok vezetnek konfliktushoz. oktatási intézményekben gyakori, hogy az iskola és család között 

nem mûködik a kapcsolattartás, a pedagógusok és a diákok között nincs összhang, érdektelenség 

távolítja el ôket egymástól. A cigánygyerekek beilleszkedése az iskolai közegbe gyakran jár össze-
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ütközéssel. Iskolán, osztályon belül a különbözô anyagi helyzetû családok érdekérvényesítése vált 

ki feszültséget.

A fókuszcsoportos beszélgetés során is hasonló témák jelentek meg mint jellemzô konfliktus-

típusok. Sokszor említésre került a munkanélküliség és a rossz szociális helyzet. A szegénység, 

a munkanélküliség feszültséget okozhat a településen belül, ahogy az egyik szociális szakember 

ezt megfogalmazta: 

„én úgy gondolom, hogy az anyagi problémák indítanak el rettentô sok mindent, 

ilyen dominó elv. Tehát az elsô lökés az ott van, mert ha nincs pénz, akkor a szülôk 

között konfliktus van, ha kilátástalanság van, márpedig ebben a térségben maximális 

a kilátástalanság még akkor is, hogyha van munkája valakinek, mert nem tudja, 

hogy holnap is lesz-e munkája. Beruházások nincsenek. Tehát én azt gondolom, 

hogy a problémák zöme az anyagi problémából indul ki.” 

A visszajelzések szerint a munkalehetôségek hiánya a munkanélküli szülôk gyermekeinek  

szocializációját is negatívan érinti – hiszen a fiatalok az otthon lévô, napi ritmust nem követô,  

munkahelyi feladatokat el nem látó szülôk példáját tekintik mintaadónak. Az interjúalanyok szerint 

a szegénység emellett a közbiztonság romlásához is vezet, melynek kezelésében a települések 

sokszor tehetetlenek. A magas munkanélküliség ráadásul egyfajta kiszolgáltatottságot is eredmé-

nyez a munkával rendelkezôk körében. Hiszen ôk a munkahely elvesztéstôl való félelmük miatt 

hajlamosabbak túlórázni, s ez a gyakorlat gyengíti a helyi közösségeket, hiszen azok tagjai fárad-

tabbak, feszültebbek és kevesebb idôt tudnak családjuk, lakókörnyezetük támogatására fordítani. 

A munkanélküliség és a létbizonytalanság ráadásul a megyére jellemzô elvándorláshoz is vezet;  

a fiatalok munkahely reményében Magyarország más városaiba vagy külföldre költöznek, sokszor 

otthon hagyva a támogatást és segítséget igénylô idôsebb szüleiket. A fiatalok elvándorlásához 

egyébként többek szerint az is hozzájárul, hogy a településeken számukra nem érhetô el közös-

ségi tér és nem biztosított szórakozási lehetôség, amely jellemzô az elvándorlás erôsítésén túl  

a helyi konfliktusok forrásává is válhat. Az egyik beszélgetôtársunk ezekkel a szavakkal írt le egy 

ilyen konfliktust:

„Esténként céltalanul bolyongó fiatalok elôfordulnak fôleg hétvégén a város- 

központban. ott van egy ilyen kihalt játszótér, és rendszeresen konfliktus van.  

állandóan hívják rájuk a rendôrséget, és nincs hova menniük. Tehát értelmes  

szórakozási lehetôség hiánya, vagy céltalanság. […] Hát az a baj, hogy egy ideig 

még beszélgetnek, de egy idô után törnek-zúznak, üvegeket dobálnak, ordítoznak 

éjszaka.” 
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Az ellátórendszerek tekintetében az egészségügyi intézményekben tapasztalható konfliktusok 

is a beszélgetések tárgyát képezték. A résztvevôk szerint az intézményi struktúra, a betegellátás 

felépítése és az abból fakadó dolgozói leterheltség nézeteltérésekhez vezet:

„Torlódnak a betegek, mert egyszerûen nincs annyi ember, aki ennyi beteget el 

tudna látni. Az egészségügyi személyzet, meg a betegek között ez nagyon, minden-

napos konfliktus.” 

A közösségi konfliktusok tipikus terepét adja még az iskola, ahol az összes résztvevô  

(gyermek, szülô, tanár) szembesül különbözô típusú nézeteltérésekkel. A visszajelzések szerint  

a diákok és szülôk sokszor behozzák az iskolába konfliktusaikat, egyúttal haza is viszik az intéz-

ményben kialakult ellentéteket. Mindkét esetben a pedagógus kénytelen fellépni békéltetôként. 

Ahogy az egyik résztvevô ezt megfogalmazta: 

„Elég gyakori konfliktus az, hogy családok összevesznek otthon. és akkor ezt  

a konfliktust próbálják meg a gyerekek az iskolán belül egymással lerendezni, holott 

igazából semmi köze, tehát nem iskolai konfliktusról van szó. […] és akkor ugye itt 

az iskolában rakódik le ez a konfliktus, és ezt kell nekünk megoldani. […] Fordítva 

is mûködik ez. … vannak iskolai konfliktusok is, amikor valamin a gyerekek össze-

vesznek, aztán utána viszont ezt már a családok egymást közt nagyon-nagyon ritkán 

szokták megbeszélni. Tehát az, hogy kimegyek egy családhoz, hogy beszéljük meg 

vele, hogy a gyereket megverik, ez már teljes mértékben az iskolára hárul, és az iskola 

segítségét kéri mindig a szülô. Bejön, és hogy én beszéljek a másikkal, meg egy 

harmadikkal. Itt ugye megint egy nagy feladat elé áll az ember, amit aztán természe-

tesen föl is kell vállalni, mivelhogy iskolán belüli konfliktusról van szó.” 

A fókuszcsoportok iskolákban dolgozó résztevôi szerint a diákok motiválatlansága, valamint  

a diákok magatartási problémái is sokszor vezetnek nézeteltérésekhez.  

A csoportos beszélgetés eredményeként új szempontok is megjelentek. A közösségi konflik-

tusok kapcsán a lakóhelyi, szomszédsági viták szintjén a kérdôívben nem említett konfliktustípus 

a település régi és új lakói közötti nézeteltérés. Ez utóbbi, „betelepült” csoport tagjait sokszor nem 

fogadják el a régebb óta ott élôk, megfogalmazva azt a kritikát, amely szerint „nehogymá’ azt 

mondja meg ez a jöttment, hogy majd ô ide jön és feltalálja a spanyolviaszt.” Néhány beszél ge - 

tô társunk szerint a betelepülô lakosok jó eséllyel fokozzák a településen belüli feszültséget,  

ha szociális ellátások igénybevételéért folyamodnak, amely gyakorlat a helyiek között nem jellemzô. 

Az elmondások szerint a közmunka is konfliktusok forrása az abban részt vevôk körében, illetve  

a közmunkában résztvevôk és a programból kiszorulók viszonyát is megterheli. 

KÖZÖSSÉGI KONFLIKTUSOK ÉS KONFLIKTUSKeZeLÉSI STrATÉGIÁK



88

Közösségi konfliktusok okai 

A közösségi konfliktusok általában sokszereplôs komplex problémák. A konfliktusok komplexitása 

abban is megmutatkozik, hogy amikor valamilyen nézeteltérés, véleménykülönbség vagy probléma 

megjelenik az adott település életében, az esetek többségében ez más területekre is begyûrûzik, 

más konfliktusokat is elôhív. Közösségi konfliktusok tekintetében a kérdôív válaszadói szerint  

a szomszédsági vitákban tipikusan az eltérô életstílussal és életmóddal jellemezhetô családok 

kerülnek ellentétbe egymással, ami aztán egyéb problémákat is generál. A válaszadók által  

leggyakrabban említett okok a következôk:

– eltérô életstílus, életmód;

– eltérô normák, értékek;

– közösség hiánya;

– felelôsségvállalás hiánya;

– gazdasági nehézségek, anyagi problémák. 

Az eltérô életstílust és az abból fakadó konfliktusokat a fókuszcsoportos beszélgetések tagjai 

sokszor az eltérô értékekkel, normákkal magyarázták. Megítélésük szerint ez lehet a forrása  

sokszor lakóközösségek szétesésének vagy meggyengülésének, a helyi szinten megjelenô és 

esetenként elfajuló lakóhelyi vitáknak.

„Például van egy nyugalomra vágyó nyugdíjas 3–4 család is, van egy nagyon zajos, 

sokgyermekes, kicsit olaszos stílusú család ugyanabban az utcában. Mások az 

érdekek, ô nyugalomra vágyik, csendességre vágyik, arra, hogy nyolc órakor ô már 

ne hallja azt, hogy esetleg a gyerek sír. Képzeljük el, ha még ez egy ikerlakás is, 

vagy egy lépcsôház. és a sokgyerekes család pedig ezt nem érti meg. Szóval 

mások az értékek, mások az érdekek.”

Az eltérô normák és értékek kapcsán többen az idôbeliséget hangsúlyozták, a jelenlegi  

helyzetet vetették össze a korábbi állapotokkal. Ezek a hozzászólók azt hangsúlyozták, hogy  

gyerekkorukban az anyagi problémák ellenére még volt tartás az emberekben, és arra törekedtek, 

hogy a közösségi normák szerint neveljék fel gyermekeiket. Több hozzászóló szerint ezek az  

értékek mára eltûntek. 

„régen az én szüleim is nagyon nagy szegénységben éltek, de voltak körülöttük 

olyan társadalmi normák, olyan társadalmi szabályok. Minden faluban volt egy olyan 

norma, amihez az ott élô emberek tartották magukat. és ez most teljesen eltûnt  

a társadalomból, most mindent szabad. Nagy szegénységben éltek, meg mezítláb 
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jártak a gyerekek, de mégis tisztességesen akarták fölnevelni ôket. Mert arra taní-

totta, hogyha nincs is cipôd, de ne lopj.” 

Az összes fókuszcsoport esetében visszatérô témának bizonyult a közösség, annak szerepét, 

illetve legtöbbször az annak hiányából fakadó problémákat hangsúlyozták a szakemberek. Ennél 

a témakörnél is általános volt a múlt és a jelen összehasonlítása. Az elbeszélések alapján elmond-

hatjuk, hogy a múlt inkább a közösséggel, a jelen a közösség hiányával azonosítható. 

„Nincs meg ez az erôs kapocs, ami – ha eldôlsz is –, ugye, ha meginog az embernek 

a bármilyen élethelyzetben, ugye nincs, aki elkapja. Tehát én úgy gondolom, hogy 

régen megvoltak – a hagyományokra visszatérve – azok a tipikus falusi közösségek 

meg vidéki közösségek, amik megtartották, segítették egymást. Nem volt éhezô, 

mert akkor átment a szomszédba, adjál ezt. Ki mer most átmenni a szomszédba, 

hogy figyelj, elfogyott a delikátom? Szégyen gyalázat ugye, mert akkor rögtön az van, 

hogy fú, ennél még az sincs.” 

A közösség hiánya mellett a bizalom hiánya szintén nagyon fontos probléma. A bizalom hiánya 

az elbeszélések szerint realizálódhat például települési szinten, amikor beruházásokról szükséges 

egy település vezetôségének döntenie. Az egyik fókuszcsoport-résztvevô a beszélgetésnek otthont 

adó település egy régóta tapasztalható problémáját hozta fel példaként:

„Még lakosságon belül lehet akár a településrészek közötti konfliktus. […] Ez érzôdik 

a fejlesztésekben,hogy melyiket fejlesztik jobban, tehát ez is így … Korábban itt két 

nagyközség volt. Sôt elôtte még három. Most már 30 éve, hogy egy település lett. 

De a régi különbség még mindig érzôdik.” 

A bizalom és kooperáció hiánya többek szerint különösen a különbözô politikai pártok támoga-

tói között figyelhetô meg. A politikai táborok képviselôi kirekesztik egymást a közösségi terekben, 

például a sporthelyeken és a kocsmákban. Egy résztvevô úgy nyilatkozott, hogy a politikai hova-

tartozás felülírhatja a helyi, racionális és szakmai szempontokat. Elbeszélése szerint: 

„Nagyon leképzôdik a nagypolitika a falvakban. Némelyik politikai, tehát függôen 

attól, hogy ki a polgármester, meg az önkormányzati képviselôknek az összetétele, 

és ez nagyon-nagyon sok, és nagyon komoly konfliktusokat okoz nagyon sok telepü-

lésen. Konkrétan. Támogassuk-e azt, hogy van egy nappali ellátás, idôsek nappali 

ellátása egy településen, vagy ne támogassuk. Tehát támogatjuk azért, mert az találta 

ki, aki az én politikai körömhöz tartozik, nem támogatom azért, mert nem az én politikai 

körömhöz tartozik.” 
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Közösségi konfliktusokra adott reakciók

A településen elôforduló konfliktusok már önmagukban is jó jellemzést tudnak adni egy közösség 

életérôl és problémáiról. Egy adott település vagy településrész leírása azonban akkor válhat tel-

jesebbé, ha a konfliktusokra adott reakciókat is szemügyre vesszük. Elôször a válaszadók konflik-

tussal kapcsolatos attitûdjeit mutatjuk be. A kérdôív és a csoportos interjús helyzetben elôhívott 

elképzelt közösségi konfliktushelyzetek egyéni érintettség tekintetében érezhetôen távolabb vannak, 

mint a családi konfliktushelyzetek. Amikor azt kérdeztük a válaszolóktól, milyen érzés jellemzi ôket 

egy közösségi konfliktusos szituációban (2. ábra) egyértelmû volt a pozitív válaszok túlsúlya.  

14 érzést soroltunk fel, 7 pozitív, 7 negatív érzést. A feladat az volt, hogy ötöt jelöljenek meg,  

amit jellemzônek találtak saját magukra nézve. Legtöbbször a „határozott” (54%) érzést jelölték, 

ezt követi az „érdeklôdô” (50%), a „nyitott” (50,5%), a „bizakodó” (45%), a „türelmes” (44%)  

és a „készséges” (43%). Az említésszámok szerinti elsô negatív érzés a „feszült” (43%), meg-

elôzve a „magabiztost” (37%). Az elsô hat érzés tehát pozitív töltetû. Ezután már csak negatív 

érzések következnek: a „nyugtalan” (27%), a bosszús (26%), a „dühös” (20%), a „fenyegetett” 

(14%), a „bizonytalan” (13%), és a sort a „türelmetlen” (10%) zárja.

2. ábra: Közösségi konfliktushelyzetben jellemzô érzések (%)
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A konfliktusra adott érzelmi reakció mellett a feltételezett viselkedési válaszokra is rákérdez-

tünk: „Mit tesz, ha részese egy közösségi konfliktusnak?” A válaszadók hét különbözô konfliktus-

reakciót jelölhettek meg, melyeket jellemzônek ítéltek saját magukra nézve. A 3. ábrán látjuk, 

hogy három fô reakció emelkedik ki: a megegyezésre igyekszik (76,5%), információt szerez 

(74,4%) és békíteni próbál (65,8%). A passzív és elkerülô magatartásmódokat csak alacsony 

százalékban jelölték meg a válaszadók. Az adatok alapján úgy tûnik, hogy a válaszadók konflik-

tusreakciója elsôsorban a probléma megoldása, megértése és békés rendezése felé irányul.  

A felsorolt viselkedési reakciókat összevetve a nem és a korcsoport változókkal nem találtunk 

szignifikáns összefüggést.
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3. ábra: Viselkedési reakció közösségi konfliktushelyzetben (%)
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Az érzelmi viszonyulás mellett kíváncsiak voltunk arra, hogy a megkérdezett Nógrád megyei 

szakembereket milyen konfliktuskezelési stílus jellemzi. Terjedelmi korlátok miatt a konfliktuskezelési 

stratégiákra irányuló kérdôívnek csak a rövidített változatát kérdeztük le. Azt kértük a válaszadóktól, 

hogy gondoljanak egy olyan közösségi (helyi csoportok közötti) konfliktushelyzetre, amelyben 

érintettek. A rövidített teszt 10 állítását az aktuális közösségi konfliktusra valószínûsíthetô reakció-

juk szerint kellett 1-tôl 5-ig terjedô skálán értékelniük. A tíz állításra adott értékelést kettesével  

– az öt konfliktuskezelési stílusnak megfelelôen – átlagoltuk (4. ábra). 

4. ábra: Viselkedési reakció közösségi konfliktushelyzetben (%)
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A válaszadókra jellemzôbb konfliktuskezelési stílusok az önérdek-érvényesítés tengelyen, 

asszertív tartományban helyezkednek el – az együttmûködô, a kompromisszumkeresô és a ver sengô. 

A legalacsonyabb értéket az elkerülô stratégiára adták a válaszadók, ami összecseng a fókusz-

csoporton elhangzottakkal is.

A fókuszcsoport résztvevôi szerint az emberek jellemzôen nem keresik a kompromisszumos 

megoldást, ezt több szakértô a már korábban említett bizalomhiányra vezeti vissza. A bizalom hiánya 

a mindennapi élet minden szintjén megjelenik, és sokszor a szociális szakemberek és a kliensek 

együttmûködését is megnehezíti. Ahogy az egyik résztvevô ezt megfogalmazta: 
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„Egymás ellen áskálódnak az emberek. Attól még, hogy én vagyok a sértett, nem 

mondja azt, hogy figyelj ez a problémám veled, ezt most miért így csináltad, miért 

mondtad, hanem megy egy harmadik emberhez; ô ezt csinálta, ô ilyen és így adja 

tovább, és egymást hergelik tovább. Tehát nem beszélik meg a problémákat.  

Nem ül le mondjuk két ember, hogy mi a baj velem. Hanem inkább egymás háta 

mögött. […] Nincsenek olyan fórumok ahol ezeket felszínre lehet hozni, vagy ha 

konfliktusok kezelésének nincsenek jó színterei, és nem jó helyen történik a konflik-

tus levezetése meg a feszültség oldása.” 

A kérdôívben szerepeltek olyan kérdések is, melyeknél informátorként mondhattak véleményt 

azokról a közösségi konfliktusokról, melyekkel munkájuk során találkoztak. Arra kértük a kérdôívet 

kitöltô szakembereket, hogy idézzenek fel egy konfliktushelyzetet és értékeljék azt különbözô 

szempontok szerint: hogyan kommunikáltak a konfliktusban érintettek; mit gondol, mennyire  

elégedettek a konfliktus résztvevôi ezzel a kommunikációval; mennyire látja eredményesnek  

a konfliktus megoldását? A megkérdezett szakembereknek 100 pontot kellett elosztani az 1. táb-

lázatban szereplô lehetôségek között. 

1. táblázat: Jellemzô kommunikáció családi konfliktushelyzetben

 Átlag
A felmerülô konfliktusról a felek nem beszélnek 28
A konfliktusról beszélnek, de nem azzal a személlyel, akivel összeütközésbe kerültek 43

A konfliktusról az érintett felek egymással beszélnek 29

Az elsô két mondat olyan lehetôségeket takar, ahol a konfliktusban érintett szereplôk nem 

beszélnek egymással, a válaszadók szerint ez az esetek 71%-a. A felmerülô konfliktusról való nyílt 

párbeszéd a válaszadók szerint mindössze az esetek 29%-ában figyelhetô meg. A szakemberek 

1–7-ig terjedô skálán értékelték, hogy véleményük szerint mennyire elégedettek a konfliktusban 

érdekelt felek az adott kommunikációval, valamint, hogy külsô szemmel mennyire tartják eredmé-

nyesnek a konfliktusmegoldást. A megkérdezettek megítélése szerint a konfliktusban érintettek 

közepesen elégedettek a kommunikáció módjával (átlag: 3,5; szórás: 1,4) és a felidézett konflik-

tusok megoldását eredményesség szempontjából szintén közepesre (átlag: 3,4; szórás: 2,1) érté-

kelték. A konfliktushelyzetek között a megoldást tekintve voltak eredményesek és eredménytelenek. 

Ezért Pearson-féle korrelációval vizsgáltuk meg, hogy a kommunikációval való elégedettség és  

a konfliktusmegoldás eredményessége milyen összefüggést mutat a konfliktusról való nyílt pár- 

beszéddel (2. táblázat). 
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2. táblázat: A kommunikáció módja – Pearson-féle korrelációs együtthatók

 1 2 3
1. A konfliktusról az érintett felek egymással beszélnek 1 0,440** 0,380**
2. Mit gondol, az elôzô helyzetben mennyire elégedettek  
    a résztvevôk a kommunikációval?  1 0,450**
3. Hogyan látja, mennyire volt eredményes a konfliktus megoldása?   1

A konfliktushelyzetben a felek közötti kommunikáció és az elégedettség, valamint a konfliktus-

megoldás eredményessége között asszociációs kapcsolat mutatkozik, miszerint „...az érintett 

felek egymással beszélnek” állításra adott magas pontszám magasabb elégedettséggel és ered-

ményesebb konfliktusmegoldással jár együtt. Tekintve, hogy nagyon magas, 43%, azok aránya 

akik „nem egymással beszélik meg a problémát” a Pearson-féle korrelációval megvizsgáltuk  

a kommunikációval való elégedettség és a konfliktusmegoldás eredményessége milyen összefüggést 

mutat azzal, hogy a felek nem egymással kommunikálnak (4. táblázat).

4. táblázat: A kommunikáció módja – Pearson-féle korrelációs együtthatók

 1 2 3
1. A konfliktusról az érintett felek nem azzal a személlyel 
    beszélnek, akivel összeütközésbe kerültek. 1 –0,228** –0,254**
2. Mit gondol, az elôzô helyzetben mennyire elégedettek  
    a résztvevôk a kommunikációval?  1 –0,450**
3. Hogyan látja, mennyire volt eredményes a konfliktus megoldása?   1

Az elégedettség, valamint a konfliktusmegoldás eredményessége és a „másvalakivel való 

kommunikáció” között ellentétes asszociációs kapcsolatot látunk, miszerint „az érintett felek nem 

azzal beszélnek, akivel összeütközésbe kerültek” állításra adott magas pontszám alacsonyabb 

elégedettséggel és kevésbé eredményes konfliktusmegoldással jár együtt. 

A fókuszcsoportok résztvevôi szerint tipikus reakciónak számít, amikor az érintettek kerülik  

a problémáikat tárgyaló nyílt vitát és kommunikációt. Az egyik, iskolában dolgozó résztvevô például 

így írt le egy olyan helyzetet, amikor a rossz magaviseletû gyermekek ellen panasszal élô szülôk 

nem vállaltak fel egy konfliktusos helyzetet: 

„Tehát az, hogy ôszintén nem merik felvállalni, hogy igen odajövök és bajom van, 

mert az én lányom szeretne tanulni, odafigyelni, de sajnos a tiéd miatt a tanár néni-

nek 20 percet elvisz az órájából az, hogy fegyelmezze a gyerekeket.” 

A konfliktus kerülésének a résztvevôk szerint több oka lehet. Valaki szerint „így kényelmesebb”, 

valaki szerint „nincs rá igény”, míg valaki a kommunikációs készségek hiányával magyarázta  
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a jelenséget hangsúlyozva, hogy „már egymással sem tudnak kommunikálni az emberek”. Megint 

mások úgy vélekedtek, hogy elsôsorban a következményektôl félnek az érintettek. A félelem elle-

hetetleníti az érintettek közötti érdemi vitát, a konfliktusok megoldását. 

A félelem a mozgatója annak az „ál-konfliktuskezelési módnak” amelyrôl a résztvevôk beszá-

moltak. A helyi lakosok a rendôrséggel való együttmûködés növelésével és kamerák felszerelésével 

próbálták a konfliktusos helyzeteket kezelni. Az egyik résztvevô leírt egy olyan szomszédok közötti 

vitát, amely során kizárólag a rendôrséget és a formális igazságszolgáltatást hívták segítségül  

a sértettek: 

„A csendes lakók, azok bejelentik vagy feljelentik a zajosokat. és erre a válasz  

a még hangosabb, a fenyegetések és olyan alattomosabb zaklatások. Például  

kihúzogatják a kertbôl a salátát. Tehát ôk így kezelik.” 

Ez szinkronban van a kérdôívben szereplô „közösségi konfliktus esetén a megoldás érdekében 

a környezetében lévôk kihez fordulnának segítségül a megoldás érdekében?” kérdésre adott 

válaszokkal, ahol legtöbben az ügyvédet (41%) majd a rendôrt (24%) jelölték meg. Ezek után 

kicsit lemaradva a szociális munkás (23%), pszichológus (21%) (5. ábra).

5. ábra: Milyen szakemberhez fordulna közösségi konfliktus esetén? (%)
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A közösségi konfliktusok megoldását célzó stratégiák

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a meghívott résztvevôk milyen, a közösségi konfliktusok megoldá-

sát célzó stratégiákat tudnak azonosítani. Interjúalanyaink négyféle lehetséges megoldást nevesí-

tettek a konfliktus megoldására; a nyílt kommunikációt, a segítô szakmák képviselôit, a közösségi 

erôforrásokat és a közösségszervezésben, a közösség aktivizálásában rejlô lehetôségeket.  

Az egyik fókuszcsoport tagja egy konkrét eset kapcsán így szólt:
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„Ennél a családnál is, hogy az apuka már munkát keresett azon a településen, 

már ígértek neki a szôlôben és kívülrôl ôk szerencsétlennek tûnnek, problémá-

saknak tûnnek, a közösségre nézve is problémásnak tûnnek. De lehet, ha esélyt 

kapnának arra, hogy ott most letelepedhetnek és ôk elmondhatnák azt a közös-

ség felé akár egy mediátoron keresztül is, hogy nekem ez a problémám én  

így szeretném, ezt szeretném, ezért kerültem ebbe az élethelyzetbe. és hogyha 

én ezt megkapom, akkor én ezt tudom garantálni, akkor lehet, hogy ebbôl egy  

jó születhetne.” 

A mediátori munka mint már kialakított, jól bevált gyakorlat is megjelent az elbeszélésekben. 

Az egyik, iskolában dolgozó résztvevô például arról számolt be, hogy az összes érintett és az iskola-

vezetés bevonásával szoktak szervezni konfliktusok megbeszélését célzó találkozókat. 

Sokan hangsúlyozták azt, hogy a segítô szakmák képviselôi támogatást tudnak adni  

a helyi közösségeknek konfliktusaik megoldásában. Ôk azok, akik a hátrányos helyzetû társa-

dalmi csoportok kiszolgáltatottságát is ellensúlyozni tudják. A visszajelzések szerint a segítôk 

támogatása hatékonyabb lehet a szakemberek közötti kommunikáció és együttmûködés fenn-

tartásával.

Több beszélgetôtársunk arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyi közösségek erôforrásaira 

építve is lehet konfliktusokat megelôzni. Itt azt a jó gyakorlatot szeretnék kiemelni, amely a magas 

munkanélküliségre és a rossz szociális helyzetre próbált választ adni. 

„Kettô olyan család van, két idôs házaspár … és ha már kisebbségrôl beszélünk 

cigány család … akiket úgy tudtam összehozni, hogy nem tudják azt a hatalmas 

nagy kertet megmûvelni, és az a házaspár eljár oda, eljárnak ôk közmunkába is, 

délelôtt mittudomén 2–3 órát, mert több feladatot nem tudnak adni ennyi ember-

nek, és akkor a nap többi részébe elmennek az idôs házaspárnak dolgozni. […] 

Fizetni nem tudnak nekik, de gyere, mûveld meg a kertet és ennek egy részét  

te megkapod.”

A közösségszervezésben rejlô lehetôségeket illetôen azok, akik hivatásszerûen segíthetnek 

a helyi igények felmérésében, a közös célok azonosításában és munkájuk révén a közösségek 

megerôsítésében, sokat tehetnek a konfliktuskezelés terén is. Fontos szerepe van ebben annak 

a helyi „pozitív vezetônek”, aki „meg tudja szólítani az embereket és össze tudja szedni ôket.” 

Az egyik fókuszcsoporton a helyi plébános kapcsán hangsúlyozták azt az erôsséget, hogy  

„a templomban leáll az emberekkel beszélgetni, nem rohan el. ott van közöttünk, az emberek 

között”. Máshol a háziorvos példaértékû, közösséget támogató munkáját dicsérték. Megint 

máshol a polgármester kapcsán tartották fontosnak elmondani, hogy „ért nagyon jól az embe-

rek nyelvén”. 
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Befejezés

A Nógrád megyében elôkerülô konfliktus- és konfliktuskezelés-témákat vizsgálva a kérdéskör 

komplexitása kihívások elé állította a kutatói munkát és az elemzésre épülô képzés kialakítását.  

A közösségi konfliktus okait kutatva számos tényezô került elô, ami látszólag adott és nem befo-

lyásolható, és számos tényezô, ami kihasználatlan természetes támasz és erôforrás. A fejlesztés 

érdekében fontosnak tartjuk a természetes erôforrások azonosítását és felhasználást, valamint  

a konfliktuskezelési kultúra fejlesztését. Az egymás felé fordulás, a másik meghallgatása és meg-

értése tanulható és fejleszthetô nemcsak a készség, hanem az igény szintjén is. Ebben a fejlesztô 

munkában építeni lehet a humán segítô szakemberek érzelmi és aktivitáspotenciáljára, a helyi 

közösségek erôforrásaira és a közösségszervezésben rejlô lehetôségekre. 

A megkérdezett szakemberek szerint a konfliktusok hátterében az esetek nagy részében 

anyagi, kulturális és életmódbeli különbségek állnak. Szomszédsági, munkatársi konfliktusrelá-

ciók mellett megjelentek intézményhez kapcsolódó viták, illetve a településvezetés és a lakosság 

közötti nézeteltérések is. A válaszadók szerint a közösségi konfliktusok esetén az érintett felek 

jellemzôen nem beszélnek a vitás ügyrôl egymással. Ezért különösen fontos feladat lenne az 

egyes lakossági csoportok közötti kommunikáció elôsegítése, lakosok közötti konfliktusok konst-

ruktív kezelése. A közösségi konfliktushelyzetre adott reakciók összességében pozitív képet 

mutatnak, mind az aktivitási potenciál (információszerzés, megegyezésre törekvés, békítés),  

mind az asszertív konfliktuskezelési területeken (együttmûködôk és kompromisszumkeresôk). 

Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a vizsgálat korlátairól sem, miszerint véleményeket,  

elképzelt reakciókat, emlékezetbôl felidézett tapasztalatokat elemeztünk és a tényleges viselke-

dés homályban maradt. 
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KLEMENT MArIANN1

Innovatív konfliktuskezelés  
az iskolában

Napjainkban sok szó esik az iskolai konfliktusokról, és gyakran ennek kapcsán az agresszióról is, 

viszont a jelenség összetettsége miatt az összefüggések, okok és következmények tárháza kevéssé 

ismert. Még ritkábban hallunk a megoldásokhoz kapcsolódó jó gyakorlatokról, mód sze rek rôl, 

megoldási lehetôségekrôl. Jelen munkámmal az iskolai, oktatási-nevelési színtéren alkalmazható 

vitarendezési módszereket mutatok be.

Az iskolai konfliktusok mindenki számára egyre nagyobb gondot jelentenek, és elmondható, hogy 

a pedagógiai tevékenység minden szereplôje között elôfordulnak. A pedagógiai munka résztvevôi  

a konfliktust gerjesztô helyzetekben sokszor ösztönösen, neveltetésük, a korábbi élettapasztalataik 

és meggyôzôdésük szerint különbözôen reagálnak. A téma tekintetében megjelenô pozitív törvényi 

változások ellenére elmondható, hogy a pedagógusok egyáltalán nem, vagy csak kevéssé ismerik az 

alternatív vitarendezési módszereket. A hazai iskolai gyakorlatban ma még gyakran a fegyelmi vagy 

megtorló eljárásokat alkalmazzák nagy számban, a helyreállító technikák helyett. 

Meglátásom szerint ezen a szocializációs terepen végzett szakmai munka egyben prevenciós 

esély is arra, hogy a társadalmi konfliktusokat megelôzzük. Az alternatív vitarendezés eszközeit,  

a különbözô körbeszélgetéseket, konferenciákat a diákok és pedagógusok is egyaránt használ-

hatják. Az iskolában ugyanis több olyan szituáció adódik, ahol jól használhatók ezek a technikák. 

általuk megelôzhetôk a veszekedések, a verekedések, a destruktív érzelmek (harag, düh). Így nem-

csak mint megoldási alternatíva léteznek, hanem prevenciós funkciót is betöltenek hozzájárulva 

ahhoz, hogy az iskolák mentálhigiénés státusa javuljon. 

Kulcsszavak: konfliktus, iskolai konfliktuskezelés, alternatív konfliktuskezelés

Keywords: conflict, conflict resolution at school, alternative conflict management

Bevezetés

A média napi szinten eláraszt bennünket olyan hírekkel, hogy az élet különbözô területein,  

változatos indítékok és sérelmek mentén alakulnak ki konfliktusok, vitás helyzetek. Elmondható  

ez a személyközi kapcsolatok szintjén és csoportok közötti kapcsolatok aspektusából is: etnikai, 

1 Klement Mariann, szociálpedagógus, szociális munkás, Eszterházy Károly Fôiskola, mariann@ektf.hu.

INNOVATíV KONFLIKTUSKeZeLÉS AZ ISKOLÁBAN



100

vallási, nemi, ideológiai eltérések észlelése esetében, azaz társadalmi szinten. Az is jól körvonala-

zódik, hogy ezek sok esetben eredménytelenül, tehát valamelyik fél vagy csoport önbíráskodásával, 

az egyik fél „gyôzelmével” a másik „vereségével” érnek véget. Ezek ilyenkor megmozgatják a köz-

véleményt, sokakban felháborodást, másokban indulatokat vagy félelmet keltenek. Jellemzô, hogy 

egyre durvább és brutálisabb esetekkel találkozunk. Ez a tendencia, megfigyelhetô az iskolai élet 

színterein megjelenô vitás helyzeteknél is. Az emberek, fiatalok, gyermekek egyre feszültebbek.  

A korábban egy-egy poénnal vagy tréfával „elütött” helyzetek mára gyakran kiélezôdnek, és han-

gos szóváltásba vagy rosszabb esetben fizikai bántalmazásba torkollnak. Ezt vélik a leggyorsabb 

és a leghatékonyabb megoldásnak, hogy tisztázzák, kinek is van igaza, vagy jelezzék egymás felé, 

hogy kinek mi a sérelme. Az ilyen helyzeteknek egy bizonyos nézôpont szerint van nyertese, de 

sokszor csak egy rövid idôre. Ezt a gyors és látványos megoldási módot közvetítik a különbözô 

médiumok és virtuális csatornák a fiatalok felé. 

Nem mehetünk el tétlenül az iskolai bántalmazások, rendezetlen tanár-diák, diák-diák, tanár-

szülô vagy tanár-tanár konfliktus mellett. Fontos megérteni, értelmezni a „háttérországot”, feltárni 

a valós okokat, de még inkább fontos, hogy legyenek válaszok, alternatívák egy-egy vitás kérdés 

esetén. A tanulmány felvázol egy helyzetképet az iskolai konfliktusok kezelésérôl, bemutatja  

a téma aktuális jogi hátterét, majd alternatív megoldási lehetôséget vonultat fel, a hagyományos, 

büntetésen alapuló, megtorló vitarendezéssel szemben. 

A konfliktus

A „konfliktus” a latin configere szóból származik, ami fegyveres összeütközést jelent, de a min-

dennapi szóhasználatban az emberi összeütközés szinonimájaként használjuk. Boulding (1962) 

meghatározása szerint a konfliktus emberek vagy emberek csoportjai közötti versengés egyik  

formája. Akkor lép életbe, ha két vagy több személy verseng olyan célokért vagy korlátozott  

javakért, amelyek ténylegesen vagy az ô észlelésük szerint nem érhetôek el a felek számára.  

A fogalom jelentésének mélyén az a probléma áll, hogy amit az egyik fél el akar érni, azt a másik 

fél saját érdekeire nézve sértônek, hátrányosnak ítéli meg.

Iskolai konfliktusok

Az alábbiakban a bevezetôben említett fô témára, az iskola világára, az abban megjelenô konf-

liktusokra fókuszálok. A konfliktusokkal való tudatos törôdés, akár ezek generálása, valamint 

a kulturálisan megfelelô válaszok megtalálása a pedagógiai folyamat szerves részét képez-

heti. Számos ország pedagógiai gyakorlata felismerte, hogy a konfliktusok pedagógiai 

erôforrásnak is tekinthetôek. Eltérô nézôpontok szerint értelmezhetôek, megoldási alternatí-

vákká formálhatóak és használhatják az érintetté válás motivációs többletét (Kovács, 2012). 

Valamennyi konfliktus hasznosítható pedagógiai szempontból. Egyrészt felhívhatja a figyelmet 
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rejtett feszültségekre, így segítheti a megismerést, másrészt ráirányíthatja a figyelmet peda-

gógiai tévedésekre, hibás intézkedésekre, így lehetôséget ad a korrigálásra, valamint a megélt 

konfliktusok feldolgozása segíti a szociális tanulást, a szociális képességek (empátia, toleran-

cia stb.) fejlesztését. 

Ha egy problématérképet rajzolunk a téma mentén, az alábbi gondolatok körvonalazódnak 

elôttünk. Az iskolai konfliktusok okait keresve, vizsgálni kell a makroszintû társadalmi változásokat, 

a tanulók mikrokörnyezetét, különösen a családot, mint egy nagyon fontos „háttértényezôt”.  

Konfliktus fakadhat frusztrációból, amelyet kiválthat a napjainkban erôsödô teljesítménykényszer, 

a felfokozott, túlságosan korai életkorban erôltetett versenyhelyzet, valamint a gyermek szükség-

leteit figyelmen kívül hagyó külsô elvárások is. A frusztráció és az agresszió között pedig 

törvényszerû kapcsolat áll fenn (Szekszárdi, 2001). A korábban túlhangsúlyozott kollektivizmus 

ellenhatásaként a közösségi nevelés napjainkra háttérbe szorult; újraértelmezése, korszerû tartal-

mának igényes végiggondolása várat magára. A közösség mint nevelô erô a lehetségesnél kisebb 

szerepet játszik a valóságos pedagógiai folyamatban. részben ez is magyarázza azt a megdöbbentô 

kutatási eredményt, amely szerint a magyarországi gyerekek általában rendkívül negatívan viszo-

nyulnak az iskolához, sivárnak, személytelennek élik meg az iskolai légkört, és osztálytársaik 

között sem érzik igazán jól magukat. Az elfogadó, védelmezô, a szocializációt segítô társas tér, az 

emberközpontú közösségek hiánya is hozzájárul az erôszak terjedéséhez, a deviáns jelenségek 

számának gyarapodásához (Szekszárdi, 2001). 

Tovább nehezíti a helyzetet az a nézet, mely szerint a pedagógus és a tanuló ellentétes oldalon 

álló felek, így eleve konfliktusosnak tételezi fel a pedagógus-tanuló viszonyt. Ezt a szemléletmódot 

azért érdemes átértelmezni, mert – önmagát beteljesítô jóslatként – felesleges konfliktusokat 

generálhat az iskola életében. Szerencsésebb, ha az iskolához kapcsolódó konfliktusokat az iskolai 

élet természetes és szükséges velejárójaként értelmezzük és kezeljük. 

További kutatási tapasztalat, hogy az iskolákban dolgozók csekély részének van valamiféle 

speciális képzettsége a napi iskolai életben felmerülô konfliktusok kezelésére. Különösen nincsenek 

arra felkészülve / felkészítve, hogyan közvetítsék ilyen esetekben a hatékony készségeket és 

attitûdöket a diákok felé, hiszen ezen a téren nincs biztonságot adó tudásuk, tapasztalatuk, és nem 

áll mögöttük támogató szakmai háttér. A vitás helyzetek kialakulásának megelôzésében és azok 

kezelésében gyakran ösztönösen próbálnak cselekedni, majd eredmények hiányában belefáradnak 

saját tehetetlenségükbe.

Ha a diákok oldaláról közelítünk, az látható, hogy az egymás között felmerülô konfliktusokat 

igen gyakran a megértés, a tolerancia és az empátia hiánya okozza. Ezek a hiányosságok fel erô-

södnek, ha egymást nem kedvelô vagy nagyon különbözô emberekrôl van szó. Fontos itt megemlí-

teni, hogy bár nagy léptekben indultak meg integráló törekvések az iskolákban, mégis gyakori, 

hogy a tanmenetek képesség, kor vagy kulturális adottságok szerint szegregálják a tanulókat, ami 

egy újabb konfliktusforrást jelent.

INNOVATíV KONFLIKTUSKeZeLÉS AZ ISKOLÁBAN



102

Jogszabályi környezet az iskolai konfliktuskezelésben

A konfliktusok láthatóvá tétele az egyik feltétele a vitarendezésnek. Nemzetközi viszonylatban 

azok az országok léptek elôre a konfliktusrendezésben, ahol már évekkel, évtizedekkel ezelôtt 

megtörtént a konfliktusok explicitté tételének intézményes segítése. Angliában, az Egyesült  

államokban, Kanadában, Új-Zélandon és egyes ázsiai országokban a panasztétel intézmény- 

rendszere mára már jól mûködik, és nem kínos, méltatlan vagy értelmetlen a panasztétel. Ezzel 

ellentétben hazánkban a szülôk többsége a gyermeket ért fizikai vagy lelki sérelmek esetében is 

azt mondja, jobb, ha nem szólunk, a „jó ég tudja, mi lesz belôle” (Kovács, 2012).

Nemzetközi téren az alábbi szabályozást találjuk: „Az iskolaközösség minden tagjának joga 

van a biztonságos és békés iskolai élethez. Mindenkinek kötelessége hozzájárulni a pozitív, tanu-

lásra serkentô és a személyiségfejlôdését elôsegítô iskolai környezet megteremtéséhez” (Európai 

Charta a Demokratikus és Erôszakmentes Iskoláról, 2004). 

Magyarországon a nevelési-oktatási intézmények mûködésérôl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM 

rendelet 2008. december 9-i módosítása (32.§) normasértés esetén lehetôvé teszi, hogy a fegyelmi 

eljárás megindításakor a vétkes fél a fegyelmi tárgyalás lefolytatását megelôzôen egyeztetô eljárást 

kezdeményezzen. A rendelet nyitott, megengedi, hogy az iskola házirendje szabályozza az eljárás 

menetét. Egyéb jogszabályok azonban azt sugalmazzák, hogy az egyeztetô eljárás lefolytatására 

két alternatív konfliktuskezelô módszer kínálkozhat: a mediáció és a resztoratív facilitáció (Kalmár–

Nagy, 2012). A 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mûködésérôl 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 53-54.§-a szabályozza a fegyelmi tárgyalást 

megelôzô egyeztetô eljárást:

„21. A fegyelmi és kártérítési felelôsség

53. § (1) A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és  

a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. (2) A fegyelmi eljárást egyeztetô 

eljárás (a továbbiakban: egyeztetô eljárás) elôzheti meg, amelynek célja a köteles-

ségszegéshez elvezetô események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a köte-

lességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedô közötti megállapodás  

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztetô eljárás részletes szabá-

lyait az SZMSZ-ben kell meghatározni.” 

A korábbi rendelethez képest a lényegi változás az, hogy az iskola SZMSZ-ének tartalmaznia 

kell / kellene részletesen az egyeztetô eljárás lebonyolítását, annak menetét. Vannak iskolák, 

ahol ez nagy változásokat indított el, és resztoratív munkacsoportot hoztak létre, aminek feladatai 

közé tartozott, hogy kidolgozza az egyeztetô eljárás intézményi szabályait. Vannak iskolák, ahol 

pedig még a mai napig az iskolai alapdokumentumok szintjén sem jelennek meg az alternatív  

vitarendezés elemei. 
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Az alternatív vitarendezés rendszere

Alternatív vitarendezési eljárásoknak nevezhetjük azon eljárások összességét, melyek az iskolai 

színtéren fegyelmi eljárással, más színtereken a hosszadalmas és költséges peres, rugalmatlannak 

tûnô procedúráival szemben kínálnak megoldást a vitás ügyek rendezéséhez. Az eljárás egy  

harmadik, pártatlan fél (mediátor, facilitátor) bevonásával valósul meg, aki segíti a feleket, hogy 

könnyebben találjanak megoldást konfliktusukra. Ez egy olyan gyûjtôfogalom, amelyet a szakiro-

dalom meglehetôsen széleskörûen és nem egységesen értelmez.

Így az alternatív konfliktusmegoldási módokat több szempont szerint is csoportosíthatjuk. 

A besorolást végezhetjük a harmadik fél szerepe alapján, az eljárás formalitása, struktúrája 

szerint, a folyamatot elôre meghatározó terv mentén, hogy a törvényi elôírások mennyire avat-

koznak be a folyamatba, a részvétel kényszerének fokozatait tekintve, az eljárás eredményének 

státusza alapján, a felek egymás közötti és a tárgyalásokat levezetô felek közötti kommuni- 

káció szerint, a szolgáltatás teljesítésének módja, valamint a vita típusa mentén (Milicz, 2011). 

Az alternatív vitarendezés rendszerébe sorolhatók az alább bemutatott resztoratív, helyreállító 

technikák is.

A resztoratív szemlélet

A resztoratív, más néven helyreállító vagy jóvátételi szemlélet lényege az, hogy a normasér- 

tést nem elsôsorban szabályszegésként, hanem a résztvevôk közötti konfliktusként értelmezi.  

A helyreállító igazságszolgáltatás olyan eljárás, amely bevonja a közvetlen érdekelteket annak 

meghatározásába, hogyan lehetne a legjobban rendbe hozni a tett elkövetésével okozott sérelmet 

(McCold–Wachtel, 2002).

Nézzük meg, hogy milyen értékekkel jellemezhetô az e fajta mûködési mód! Legfôbb dimenziói 

az alábbiakkal írhatók le: inklúzió (az érdekeltek bevonása), demokrácia, felelôsség, reparáció, 

biztonság, gyógyítás, reintegráció. 

A helyreállító igazságszolgáltatás kifejezheti a felsorolt értékeket részben vagy egészben. 

Abban az esetben, ha részben fejezik ki, akkor lesz ugyan resztoratív hatás, de nem lesz teljesen 

helyreállító az eredmény. Egy adott eljárás és annak eredménye lehet egészben, részben vagy 

egyáltalán nem resztoratív. 

A helyreállító megközelítés ezen alapelvek mentén mûködtethetô eredményesen: a norma- 

szegés elismerése, a cselekmény elkövetôjének belsô értékeire való figyelem, a közösség sérel-

mének helyreállítása, valamint együttes feltárása a történteknek és közös döntés az ügy 

kimenetérôl. 
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Elengedhetetlen kritériumok a resztoratív eljárásokhoz (Negrea, 2003)

Az alábbi kritériumok nélkül sérülnek az alapelvek, s csak békítés és nem professzionális segítés 

történik:

– önkéntesség: mindenki csak szabad akaratából vegyen részt az eljárásban; 

– azonos súllyal szerepeljenek az áldozatok, elkövetôk és a közösség – mind materiális, 

mind szimbolikus – szükségletei; 

– minden érintett fél közvetlenül, s ne képviselô útján vegyen részt, hogy mód legyen a sze-

mélyes konfrontációra; közösen kell megbeszélni az eset körülményeit, a károkozónak  

a cselekmény elkövetéséhez vezetô szempontjait, a helyreállítás módozatait, a jövôbeni 

elkövetés megelôzésének módjait;

– lehetôséget kell találni arra, hogy az elkövetô önkéntes ajánlásaival jóvátegye az okozott 

kárt, hogy aktívan tudjon felelôsséget vállalni a tetteiért; 

– támogatókat kell bevonni, akik segítenek a tett hátterének megvilágításában, a cselekménytôl 

független bemutatásában.

Az eljárásokat egy-két speciálisan képzett, pártatlan és semleges facilitátor/mediátor vezeti, 

akik jártasak mind a konfliktuskezelésben, mind nagyobb létszámú csoportok kezelésében is 

(Barcy, 2012).

A resztoratív mûködés elônye, hogy mindenki fel- és elismeri felelôsségét. Az elkövetôk is 

belátják tettük következményeit, megbánást tanúsítanak, így megszabadulhatnak a fegyelmi eljárás 

lefolytatásával járó stigmatizációtól és annak következményeitôl. Elôsegíti továbbá, hogy a közösség 

tagjai közelebb kerüljenek egymáshoz, és megnövekedjen az összetartás és a kohézió. Mindez 

aktív közösséget feltételez, mely arra törekszik, hogy megoldják a felmerülô problémákat. 

resztoratív modellek 

Ezen modellek struktúrájukban eltérôek abban, hogy ki szervezi és vezeti a megbeszélést,  

hogy milyen technikákkal bátorítják a részvételt és a résztvevôket, kiket vonnak be az eljárásba és 

milyen témaköröket céloznak meg a feldolgozás folyamán.

A resztoratív módszerek skálája az informális-formális tengelyen az affektív kijelentésektôl  

a formális mediáció vagy a konferenciáig terjed az alábbiak mentén:

– affektív kijelentések, amelyek a vitában résztvevôk érzelmeinek kifejezésére szolgálnak, 

ezzel segítve egymás helyzetének megértését;

– resztoratív kérdések: melyek segítségével lehetôség nyílik reagálni egymás érzelmeire; 

– rögtönzött resztoratív konferenciák, csoportok és körök, melyek valamivel strukturáltabbak, 

mint a formális konferenciák, de nem igényelnek alapos elôkészítést; 

– formális konferencia és a mediáció, amint a neve is mutatja egyre formálisabb, strukturáltabb, 

esetenként egyre többen vesznek részt bennük, több elôkészületet és idôt igényelnek.
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Két nagy csoportot különítünk el a szembesítô és a transzformatív modelleket. Ezeken belül 

alcsoportok jelennek meg, melyeket alább részletesen bemutatok.

Szembesítô modellek

A következôkben az iskolai életben jól alkalmazható modellek találhatók, melyek célja a bocsánat-

kérés, megbocsátás, a sértett kárának megtérítése, a jóvátétel. Ezen csoportba többféle konfliktus-

kezelési eljárás sorolható az alábbiak mentén. 

A mediációs modellekre jellemzô, hogy a felek kölcsönös megértését helyezi a középpontba, 

és általuk elfogadható megoldásokat keres a folyamatban való aktív részvételük mellett. A me diá-

torok, a folyamat vezetôi alapvetôen hozzájárulhatnak a vitás ügy rendezéséhez az adott kérdések 

tisztázásahoz. A mediációba vont ügyet a felek közötti vitának tekinti, semleges marad az eljárás 

sikerének biztosítása érdekében. A mediátor nem írhatja elô a döntést, de segít a tárgyalást 

mederben tartani és a felekkel együtt keresi a megegyezéshez vezetô többféle utat. A mediációs 

tárgyalást megelôzi egy elôkészítô alkalom, melynek célja a kapcsolatfelvétel, valamint az eljárás 

menetének elmagyarázására és a részvételi szándékok, motiváltságok felderítése. 

resztoratív mediáció 

Folyamatában a kárt okozó és a károsult vesz részt, a közösség „csak” mint háttértényezô szerepel. 

„Elsôsorban a cselekmény körülményeit, hatásait beszélik meg a mediátorral. A hagyományos 

mediációhoz hasonlóan itt is az érdekek és a szükségletek állnak a középpontban, kisebb hang-

súllyal, de a szereplôk érzelmeirôl is szó esik. Elsôsorban arra törekednek, hogy jöjjön létre egy 

megállapodás a jóvátétel formájáról, mértékérôl, menetérôl” (Barcy 2012:122). Ezzel a megköze-

lítéssel jól feldolgozhatók olyan iskolai konfliktushelyzetek, amikor az egész közösséget (osztály, 

kollégium, tanuló csoport, iskola stb.) érinti a vitás ügy, így annak megoldásába is bekapcsolódnak 

a közösség képviselôi.

áldozat-elkövetô békítés

Ennek a módszernek célja – a sérelmek orvoslásával és a jó kapcsolatok helyreállításával – a békítés. 

Az eszköz pedig a közvetlen mediáció az áldozat és az elkövetô között, bármilyen kapcsolat ment 

is tönkre a cselekedet miatt. A békítô programokban a mediátor a feleket aktív részvételre moti-

válja, keretek között tartja interakcióikat, segítve ôket az egymás közötti kommunikációban és fel-

ügyelve biztonságukat. Alkalmazható olyan iskolai helyzetekben, amikor két diáktárs vagy barát 

között romlott meg a viszony valami félreértés, hibás kommunikáció vagy rossz agressziókezelés 

miatt. A jó kapcsolat visszaállítása érdekében a mediátor vagy ebben a szemléletben gondolkodó 

pedagógus segíti a feleket, hogy megfelelôen tudják feldolgozni a konfliktushelyzetet. 
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áldozat-elkövetô mediáció

A módszer inkább az áldozatok sebeinek begyógyítását, az elkövetôk felelôsségét és a veszteségek 

jóvátételét helyezi a fókuszba. A legtöbb áldozat-elkövetô mediációs program azon az alapon 

különíthetô el más típusú mediációs programoktól, hogy milyen az eljárást megelôzô, a résztvevôket 

személyesen elôkészítô szakasz. Ez egy indirekt, párbeszédvezérelt stílusú mediáció, így többen 

a mediáció emberséges változataként tekintenek rá. Alkalmazható bármilyen iskolai konfliktusban, 

ahol nem a jó kapcsolat, a barátság helyreállításán van a hangsúly, hanem azon, hogy az áldozat 

ki tudja mondani, meg tudja fogalmazni az érzéseit, sérelmeit és ezeket meghallgassa, megértse 

a másik fél, így realizálódjon benne tette és annak következményei. A mediátor, a témában képzett 

pedagógus segíti a felek közötti kommunikációt, a felelôsségérzet kialakulását és a helyzet jóvá-

tételét fizikai és lelki értelemben egyaránt.

Az, hogy egy-egy iskolai vitás vagy elmérgesedett helyzetben melyik megoldást alkalmazzuk, 

attól függ, hogy mi a célunk a folyamattal, mire hajlandóak a felek a kapcsolat helyreállatása vagy 

fenntartása érdekében. 

Konferencia modellek

A konferencia modellek az érintett felek mellett a hozzátartozók, a támogatók és a velük foglalkozó 

szakemberek bevonásával mûködnek (McCold, 2003). A konferenciamódszer a csoportos eljárás 

normatív hatását aknázza ki a viselkedés rendbehozatalára, szabályozására fókuszál. A módszer 

támogatói az elkövetett cselekmény által leginkább érintett közösségi tagok közvetlen bevonását 

úgy tekintik, mint a közösség bevonásának folyamatát (McCold, 1996).

A találkozás során részletesen elemzik a cselekményhez vezetô okokat, a tett következmé-

nyeit, a felelôsségi köröket. „A hangsúly a múlt feltárásán, az érzelmek kifejezésén és a hatósági 

következményeken van. A folyamat végén döntésnek kell születni arról (konkrét terv formájában), 

hogy miként fog történni a sérelmek jóvátétele; ügyelni kell arra, hogy a döntés kiterjedjen arra is, 

hogy a jövôben ne történhessen hasonló cselekmény; és hogy az egész problémahalmaz ‚kezelve 

legyen’ ” (Barcy, 2012: 122).

A resztoratív konferencia 

A legformálisabb eljárás, ahol az eset megbeszélésére törekednek, az összes érintett bevonásával. 

A konferenciát a facilitátor körültekintôen elôkészíti. Elôször összeállítja a résztvevôk listáját, majd 

mindenkivel külön megbeszéli, hogyan zajlik a konferencia. Ezt követôen felteszi azokat a kérdé-

seket, amelyek majd ott is elhangzanak. A konferencia elsô része nagyon kötött forgatókönyv 

mentén halad. 
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– A megbeszélés a facilitátor által felolvasott bevezetôvel indul, melyben kimondásra kerül 

a konferencia célja és központi kérdései: hogyan érintette a résztvevôket az adott csele-

kedet, és hogyan tudnának megegyezni a sérelem orvoslásának legjobb módjában. 

– Ezt követôen a facilitátor elmagyarázza a kölcsönös elégedettséget hozó megegyezés 

elmulasztásának következményeit és emlékezteti a résztvevôket az önkéntes részvétel 

alapfeltételére.

– Majd a résztvevôk meghatározott nyitott kérdésekre válaszolnak. Az elkövetôt arra kéri  

a facilitátor, mondja el, hogyan lett az esemény részese, és fogalmazza meg, szerinte kit, 

hogyan érintett a cselekmény. 

– Az áldozatot és az elkövetôt arra kéri a beszélgetés vezetôje, hogy fejezzék ki az ese-

ménnyel kapcsolatos reakcióikat, írják le pontosan, hogyan érintette ôket. 

– Ezt követôen az áldozat, majd az elkövetô támogatói beszélik meg saját reakcióikat.

– Ezután a facilitátor arról kérdezi ôket, melyek a tárgyalásra váró fô témák. 

– Az elkövetôt arról kérdezi, van-e bárkihez valami mondanivalója. 

– Itt van lehetôség a bocsánatkérésre, de semmiképpen nem lehet kényszeríteni. 

– A konferencia második szakasza a jóvátételi egyezség megtárgyalása.

– A facilitátor megkérdezi az áldozattól: „Mit vár a mai konferencia-megbeszéléstôl?”  

Ez a kérdésfeltevés segít, hogy ne csupán anyagi kártérítésre gondoljanak. Az áldozat-

nak és az elkövetônek is bele kell egyezni a tárgyalási szakaszban tett minden javaslat 

elfogadásába.

– A harmadik szakasz az egyezség elérésével kezdôdik. 

– Ez egy kötetlen társasági rész, amikor frissítôket is felszolgálnak. Az informális rein teg rá-

ciós periódus nagyon fontos záró része a konferenciának, és a közösségi konferenciák 

megkülönböztetô, sajátos vonása (Kalmár–Nagy, 2012).

A konferenciát átszövik az érzelmi megnyilvánulások és sajátos érzelmi-indulati ívet kell, hogy 

leírjon annak érdekében, hogy sikeres lehessen. A facilitátor a konferencia befejezését követôen 

meggyôzôdik arról, hogy az „elkövetô” betartja-e a megállapodásban foglaltakat. 

Mivel ez csoportos vitarendezési eljárás, nagyon jól alkalmazható iskolai színterén az osztály- 

vagy iskolaközösségen belüli vagy a közösségre hatással levô konfliktusok kezeléséhez. Lehetnek 

ezek az intézményt ért rongálások vagy a szünetben néhány diák összetûzése, esetleg tettleges-

ségig fajuló konfliktusa, melynek megoldódásához a közösség képviselôi és a felek támogatóinak 

aktív részvétele szükséges. Számos vizsgálat támasztja alá, hogy az érintettek, sértettek 

reintegrációja sokkal gyorsabb és teljesebb, valamint a normasértôk, az elkövetôk nagyobb 

valószínûséggel válnak normakövetôkké, az adott közösség teljes értékû tagjává, ha resztoratív 

módszerekkel dolgozták fel a köztük lévô konfliktust. 
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Transzformatív modellek

A beszélô kör modelleknél a közösségépítés, az együttélés megalapozása a kialakult sérelmek, 

igazságtalanságok orvoslásának lehetôsége valósul meg. A resztoratív körök, lehetnek: proaktív, 

azaz együttmûködést megalapozó vagy reaktív, azaz ítélkezô, problémamegoldó vagy sérelmeket, 

traumákat feldolgozó, gyógyító és kapcsolatokat helyreállító körök (McCold, 2003).

Ezen körbeszélgetések prevenciós hatással is bírnak, hiszen az idôben megbeszélt helyzetek, 

kimondott érzések, gondolatok, félelmek megelôzik az elmérgesedett viszonyok kialakulását. 

Alkalmasak továbbá kapcsolatok építésére, erôsítésére és a közösséget érintô aktuális témák 

megvitatása. Például: Bajban van egy barátom, mit tehetnék érte? Válnak a szüleim…, Nem jövök 

ki a matek tanárral, Beteg a testvérem… stb. Súlyos konfliktusok esetén, ha nincs belátás vagy 

felelôsségvállalás, a proaktív kör kiváló módszer szemléletformálásra, vagy jól alkalmazható kon-

ferenciabeszélgetés vagy mediációs tárgyalás elôtt. Az iskolai környezetben ezeknek az informális 

technikáknak van a legnagyobb hatása, átalakító ereje. Hiszen ha ilyen szemlélet mentén épülnek 

fel az osztályfônöki órák az iskolában, az egész intézményi közösség kommunikációjára nézve 

szemléletformáló erejû lehet, mely hosszú távon megnyilvánul az egészségesebb kapcsolatokban 

és a jobb teljesítményben. 

Gyógyító körök

Az elkövetés felfedését követôen egy helyi kármegállapító csoport gondoskodik az áldozat bizton-

ságáról és szembesíti az elkövetôt tettével. Az elkövetôket bátorítják felelôsségük elismerésére, 

valamint arra, hogy keressenek támogatást viselkedésük megváltoztatásához. Ezt a kört össze-

hozzák a csoporttal, amelyhez csatlakozhatnak „megjavult” elkövetôk is. A kör tovább tágítható az 

elkövetôk családjainak bevonásával (McCold, 2003). A kármegállapító csoport megkezdi munkáját 

a gyógyító körökben az áldozattal, és fokozatosan bevonja az áldozat családját is. 

Proaktív körök 

Kalmár és Nagy (2012) megfogalmazásai mentén haladva ez a legfontosabb konfliktuskezelési 

technika, és a közösségépítés fontos eszköze az iskolai gyakorlatban, mindamellett nagyon alkal-

mas a diákok megismerésére.

Alkalmazása általában úgy történik, hogy körben ülve feltesznek egy nyitott kérdést a részt-

vevôknek, melyre sorban válaszolnak (szerencsés valami kellemes tapintású tárgyat körbeadni, 

és az beszél, aki ezt kezében tartja). A körben ülés a közösséget szimbolizálja, és mindenkinek 

azonos esélye van a megszólalásra. A frontális osztálymunkához képest ez egy szerencsésebb 

forma, mivel mindenki jól látható a másik számára, kevesebb szót kapnak a beszédesebbek, és  

a „halkabb” tagok véleménye is elhangzik. A módszer segít, hogy a résztvevôk megtanulják  
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gondolataikat, érzéseiket kulturáltan kifejezni és egymást tisztelettel meghallgatni, valamint erôsíti 

az egymás iránt érzett bizalmat és az empátiás készséget is.

A proaktív körök alkalmasak arra, hogy a közösség mindenki véleményét figyelembe véve kidol-

gozza saját belsô szabályait (csoportszabályok, a tanórák menete és keretei, iskolai szabadidô 

eltöltés rendje), illetve arra, hogy a résztvevôk erkölcsi, életvezetési kérdéseket beszéljenek meg.

Pozitív hatással van a közösségépítésre akkor is, ha nem egy-egy témát, helyzetet feldolgozva, 

hanem rutinszerûen teszünk fel egy-egy kérdést egy idôszak kezdetén vagy lezárásakor (pl. a nap 

vagy a hét elején vagy végén, esetleg iskolai szünetek elôtt és után, vagy bizonyos rendszerességgel 

a tanulmányok és tervek megvitatásához). 

Kérdések lehetnek például az alábbiak: Milyen volt a reggeled? Mi volt számodra a legfontosabb 

az elmúlt héten? Mi volt a legjobb a nyári szünetben? Mire van szükséged, hogy a mai napod jól 

sikerüljön? Mi volt számodra pozitív, kellemes élmény az elmúlt hónapban? Mit szeretnél elérni  

a félév végére, mivel tudsz ehhez személyesen hozzájárulni? Hogyan érezted magad ebben  

a beszélgetésben? Néha a résztvevôk is javasolhatnak kérdéseket, de lehet az is egy gyakorlat, 

hogy elôre felírt kérdések közül minden alkalommal kihúznak néhányat.

reaktív körök 

Ezek strukturált beszélgetések, melyeket a problémák megjelenésekor és a közösséget ért traumák 

után alkalmazhatunk. Nemcsak arra használhatók, hogy a résztvevôk megbeszéljék az esettel 

kapcsolatos érzelmeiket, gondolataikat és szükségleteiket, hanem arra is, hogy megegyezésre 

jussanak a probléma megoldását és a jövôbeli tennivalókat illetôen. Ezt a megbeszélést szeren-

csés egy könnyedebb, a témára hangoló kérdéssel kezdeni, majd a probléma rövid ismertetését 

követôen, kérdések segítségével megbeszélésre kerülnek a történtek. Ennek az lehet módja, 

hogy sorban, mindenki véleményét meghallgatva haladnak, vagy ha túl sokan vannak az érintettek, 

lehet véletlenszerûen kapcsolódni a beszélgetéshez.

Nagy létszám és rövid idô esetén lehet az úgynevezett akváriumtechnikát alkalmazni, ahol két 

körben ülnek a résztvevôk, és a belsô kör halad a kérdésekkel, a külsô kör pedig csöndben figyel, 

jegyzetel és visszajelez az elhangzottakra. 

Tipikus kérdések: Milyen sérelem történt? Mi volt benne a te részed? Hogyan hat rád, a társaidra, 

a felnôttre? Mire van szükség a helyzet megoldódásához? Mit kell tennünk, hogy a dolgokat rendbe 

hozzuk? Te mit vállalsz ebbôl? A sikeres beszélgetés végére körvonalazódik a megállapodás a tenni-

valókkal kapcsolatban, melyet mindenki elfogad, és aminek megvalósításában mindenki részt vesz.  

A megállapodást célszerû írásban rögzíteni és aláírásokkal hitelesíteni, majd egy elôre megbeszélt 

idôpontban visszatérni arra, hogy hogyan sikerült teljesíteni azokat. Erôsítô, támogató hatású, ha a kör 

végén pozitív megerôsítést nyújtunk a résztvevôknek, és megköszönjük, hogy aktívan mûködtek közre 

a probléma megoldásában. Elôfordulhat az is, hogy nem születik megállapodás, de a reaktív kör 

traumák után a megnyugvást és a kapcsolatok megerôsítését szolgálja (Kalmár–Nagy 2012).
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Összegzés

A demokratikus nevelés, a tolerancia társadalmi alapkövetelmény, mely feltételezi a párbeszédre 

és a kommunikációra való képességet. Minél több iskolai szereplô kezeli toleráns módon a konf-

liktusait, annál nagyobb esély van azok konstruktív megoldására. 

Sok probléma „megoldását” az elkerülés jellemzi, hiszen ami rossz, abból igyekszünk kiszállni 

és eltávolodni tôle. Ha jobban végiggondoljuk, a kapcsolatok megromlásának, megszakadásának 

oka azonban nem a konfliktus, hanem az, hogy az emberek felkészületlenek a konfliktusok keze-

lésére. Ezért is lenne fontos, hogy már az iskolai évek során elkezdôdjön a diákok szemléletfor-

málása az eredményes konfliktuskezelés irányába. 

A diákok hatékony társak lehetnek a konfliktusok konstruktív kezelésében, ehhez azonban arra van 

szükség, hogy a pedagógusok egyenrangú partnerként vonják be ôket a közös szabályok megalkotá-

sába és mûködtetésébe. Szükségképpen a tanároknak is e szabályok szerint kell mûködniük. 

Megoldást jelentene, ha a tanárok több segítséget kapnának az alternatív vitarendezési techni-

kák elsajátításához és alkalmazásához, mely támogatná saját konfliktusaik kezelését, valamint az 

együttmûködésre épülô tanár-diák kapcsolat feltételeinek megteremtését. Elengedhetetlen a tanári 

kar szervezetfejlesztése és rendszeres mentális támogatása, szupervíziója, hiszen ez a tanárok 

megterhelését csökkentô szakmai segítség. 

Több olyan „nyílt” fórumra lenne szükség, ahol a diákok számára lehetôség van a vélemények 

kinyilvánítására és vitás ügyeik megbeszélésére. Ezekben az esetekben a résztvevôk le tudják 

vezetni a feszültségeket, és nem agresszióban nyilvánulnak meg. 

Erôsíti a tanár-diák kapcsolatát, ha az iskola mûködését érintô kérdésekbe, döntésekbe 

bevonják a tanulókat, és nem csak formális szerepet hagynak a diákönkormányzatnak. Fontos 

lenne a gyerekek konfliktuskezelô képességének fejlesztése, valamint a különbözô közösségi és 

szabadidôs programok nagyobb hangsúlya a diákéletben, közösségi életben.

Segíteni kell a tanulókat, hogy helyesen értsék és tudják értelmezni az emberi és gyermeki 

jogokat, s ezeket biztosítsuk is számukra, ugyanakkor ezzel párhuzamosan mutassunk rá a köte-

lezettségeikre is. Meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy a különbözô jogok gyakorlása felelôsséget 

von maga után, illetve hogy számoljanak a döntéseik következményeivel is.

A család és iskola kapcsolatára jótékony hatást gyakorolna, ha tudna olyan programokat 

kínálni, amibe a szülôk is bekapcsolódhatnának.

Az alternatív konfliktuskezelési eljárások abban tudnak segíteni, hogy a konfliktus résztvevôi rálátást 

kapnak nemcsak saját, de egymás szempontjaira is. Így belátásra juthatnak a korábbi prekoncepciók 

helyett, ami pozitív hatással van a közösség egészére. Az eredményesen kezelt konfliktushelyzetek 

nemcsak új tanulási lehetôségeket, és pozitív tapasztalatokat jelentenek, hanem egyben olyan élményt 

is adnak, ami hosszútávon meghatározó lehet gyermeknek, fiatalnak, felnôttnek egyaránt.

Véleményem szerint eredményt csak komplex, összehangolt és minden érintett együtt mû kö-

désére, partneri viszonyára épülô beavatkozások hozhatnak az iskolai életben.

KLeMeNT M.
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KorENyáK ZSÓFIA1

Konfliktuskezelô módszerek 
alkalmazási lehetôségei az iskolában

Egy konkrét iskolai program bemutatása

A tanulmány egy önkormányzat által fenntartott fôvárosi intézmény iskolákban mûködô programját 

mutatja be. olyan különféle – a diákok számára releváns – témákban megtartott csoportfoglalkozá-

sok leírását olvashatjuk, melyekbe konfliktuskezelési módszereket építettek be annak érdekében, 

hogy az iskolai környezet élhetôbbé váljon, és az osztályközösségek légköre javuljon, s bennük  

a diákok kompetenciái is fejlôdjenek. 

Kulcsszavak: konfliktuskezelés, ifjúság, iskolai szociális munka, iskolai légkör, kompetenciafej-

lesztés, csoportdinamika

Keywords: conflict resolution, youth, school social work, atmosphere of school, competence 

development, group dinamics 

Bevezetés

Írásomban a konfliktuskezelô módszerek egy speciális területen – iskolai környezetben – meg- 

valósítható hasznosításának bemutatására teszek kísérletet. A szakirodalmi áttekintést követôen 

gyakorlati tapasztalataimat összegzem, melyet szociális munkásként élek meg az iskolában, illetve 

egy-egy osztály csoportfoglalkozásának megtartása közben. Lényegesnek tartom kiemelni, hogy 

habár az iskolaigazgatók és a pedagógusok megbízásai alapján számos témában tartottunk már 

csoportfoglalkozásokat, a konfliktuskezelô módszereket mindegyikbe szükségesnek tartottuk  

– és a célok figyelembevételével képesek is voltunk – beépíteni. 

A tanulmány elméleti része két részre tagolható, egyrészt a kor társadalmi változásait,  

s a kamaszok ebbôl fakadó speciális szükségleteit, az iskolai légkört, illetve az abban zajló 

munkát (csoportfoglalkozások) ismertetem, másrészt definiálom a konfliktust, leírom folyamatát, 

valamint számba veszem a különféle stratégiákat, melyek hozzájárulnak a konfliktus jobb meg-

értéséhez.

1  Korenyák Zsófia, szociológus, szociális munkás, Zuglói Családsegítô és Gyermekjóléti Központ,  
zs.korenyak@gmail.com.
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A gyakorlati rész a program során megvalósított konkrét csoportmunkára, illetve a konfliktus-

kezeléssel összefüggô módszerekre fókuszál.

elméleti keretek

Társadalmi változások – a kor kihívásai

A tudományos és technikai fejlôdés hatására bekövetkezô változásokat nem követte a diákok 

tanulási képességeinek fejlôdése. Az oktatási rendszerek csak kis mértékben képesek követni az 

eltérô tanulási típusokat (roeders–Gefferth, 2007), illetve a különbözô intelligenciaformákat 

(Gardner, 1983). A tudásszerzés színterei megváltoztak, s ehhez nem tudott az iskola megfelelô 

mértékben alkalmazkodni (Vass, 2006). 

A diákok terhe a megnövekedett tananyagból, az osztálylétszámok növekedésébôl, valamint 

az otthonról hozott szociális és érzelmi problémákból is fakad. Kevés lehetôség van a tanulók lelki 

igényeinek egyéni figyelembe vételére (roeders–Gefferth, 2007). „A szülôk megváltozott élet-

módja, a keresô foglalkozás kényszere, a mindkét szülôre nehezedô munkaviszony-szükséglet 

következtében azonban a szocializációs színterek (család és iskola) egymással való kapcsolata, 

„közlekedése” meglazult. A családok életviteli és nevelésben betöltött funkcióváltozása – követ-

kezményeiben – a pedagógián csapódott le” (Bagdy–Telkes, 1999: 121), s nevelôi, oktatói, valamint 

mintaadói funkcióiban kedvezôtlen irányba változott. Megfigyelhetô a közösséget alakító mintázatok 

fellazulása, valamint az, hogy a fiatalokat érintô külsô hatásokban, tömegkommunikációs megnyil-

vánulásokban, életmintákban, a kortárscsoportokban a humanisztikus értékekkel szemben fôként 

a tárgyiakat részesítik elônyben (Bagdy–Telkes, 1999).

Ezek a folyamatok a diákokban igen sok feszültséget, indulatot gerjesztenek, s ezekbôl több-

irányú konfliktusok jönnek létre. Iskolai szociális munkánk során olyan módszerrel dolgozunk, 

mely – többek között a szociális kompetenciák fejlesztésével – különféle hasznosítható konflik-

tuskezelési lehetôségeket is bemutat. Az iskolai foglalkozások lehetôvé teszik a diákok számára, 

hogy egyéni készségeik ismeretének birtokában tudatosabb és felelôsebben döntô felnôttekké 

váljanak: önismeretük mélyüljön, céljaikat képesek legyenek megfogalmazni, motivációjuk  

növekedjen, kommunikációs technikáik szélesedjenek, konfliktusaikat képesek legyenek konst-

ruktívan rendezni.

Oktatási- és pedagógiai funkciók

A társadalmi rendszerek elemzésekor Bihari és Pokol (1992) kategorizációja alapján az oktatásnak 

mint intézményrendszernek négy funkciót szükséges ellátnia: reprodukciót, adaptációt, célkitûzés-

megvalósítást és integrációt. Ballentine (1997) osztályozása a kultúraátadást, a társadalmi  
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kontrollt és személyes fejlôdést, a szelekciót és allokációt, valamint a változást és innovációt 

nevezi meg az oktatás funkciójának (Halász, 2001).

Golnhofer (2001) szerint a pedagógus feladata a személyiségfejlesztés, az intellektuális kép 

gazdagítása, a kultúra átadása, társadalmi normák elsajátíttatása, valamint a családi hátrányok 

kompenzálása lehetne. Az oktatás kulcsfeladata lehetne, hogy megtanítsa a diákokat eligazodni 

az információk özönében. Szükség lenne az ismeretek rugalmas rendezésére, a tudás többféle 

módon való strukturálására, új és szokatlan megoldási módok kifejlesztésére és alkalmazására, 

valamint a saját lehetôségek megismerésére (roeders–Gefferth, 2007) olyan módszerekkel, 

melyek a hagyományos frontális oktatással szemben az aktív tanulást, a kooperatív technikákat 

részesítik elônyben.

Ez a tudás-átadás sokszor hiánypótló lenne azokban a családokban, melyek sok problémával 

küzdenek (munkanélküliség, függôségek, érzelmi elhanyagolás stb.), s emiatt a diákok sok esetben 

csak igen csekély mértékben részesülnek otthon fontos ismeretekbôl, egyéni figyelembôl, 

visszajelzésbôl. Sikerélmények hiányában saját kompetenciáik megismerése és fejlesztése nem 

történik meg, családjaikból hozott mintáikból fakadóan újratermelôdnek kudarcaik.

Az iskola légköre 

„A hetvenes évek végén a kutatók érdeklôdése a rendszerszintû mutatók felôl (például a finanszírozás) 

egyre inkább az iskolák „mikrovilága” felé fordult... Az ebben az idôszakban végzett vizsgálatok 

kiterjesztették a figyelmüket a pedagógusok viselkedésére, az iskolavezetés minôségére, a tanulók 

attitûdjére... E kutatások azt bizonyították, hogy a tanulási eredményekben kimutatható különbségek 

nem csupán azzal függenek össze, hogy az iskolák különbözô összetételû tanulói csoportokat nevelnek, 

hanem azzal is, hogy az iskolák között különbségek vannak a menedzsment, a tanítás és az általuk 

biztosított tanulási környezet minôsége tekintetében is” (radó, 2001: 31). Ez a felismerés nagy 

lökést adhatott az új típusú oktatási módszerek terjedésének. 

A tanulók biztonságérzete és jó közérzete számos tényezô meglététôl függ, s befolyásolják az 

iskola légkörét: a gyermek és az ôt oktató felnôttek közötti kapcsolat minôsége, kortárskapcsolatok, 

barátságok, altruista tevékenységek, a közösségben uralkodó játékszabályok, a közösséghez  

tartozás megléte (Twemlow–Sacco, 2012) mind hatással van az iskolában eltöltött idô minôségére. 

Amennyiben a felsorolt tényezôk valamelyike rosszul mûködik, konfliktushelyzet adódhat, melyet 

a diákok nem minden esetben tudnak kezelni.

Az iskolai szociális munka során cél lehet megismerni és szûrni a gyerekek problémáit, meg-

találni és kidolgozni a számukra nélkülözhetetlen megoldásokat: információt nyújtani, egyéb civil 

intézmények felé terelni ôket, a feltárt problémák ismeretében prevenciós munkát végezni 

(személyiségfejlesztô csoport, konfliktuskezelési ismeretek, egészségügyi, továbbá szexuális  

felvilágosítás, drogprevenció). 

KONFLIKTUSKeZeLô MóDSZereK ALKALMAZÁSI LeHeTôSÉGeI AZ ISKOLÁBAN



116

Csoportfoglalkozás

A konfliktuskezelési készségek iskolában történô fejlesztése szempontjából fontos definiálnunk  

a szociális kompetenciákat. „A szociális kompetencia az öröklött és tanult komponensek (szociális 

motívumok, hajlamok, szokások, készségek, minták, ismeretek), a szociális értékrend és a szociális 

képességek mûködô rendszere” (Nagy, 1996: 81−82). A személyes kompetenciákat is belevéve 

a szociális kompetenciák öt fô csoportba sorolhatók, melyek az éntudatosság, önszabályozás, 

empátia, motiváció és a társas készségek tárgykörét ölelik fel (Goleman, 2008). Ezt azért fontos 

megemlíteni, mivel a diákokkal végzett munka során lényeges meglátni a fejlesztési irányokat, 

tématerületeket.

Ahhoz, hogy professzionálisan célirányosak maradhassunk, és megfelelô módszerekkel 

közelítsünk a diákokhoz, az egyéni fejlesztési célokon túl, lényeges a közösség egészével is 

foglalkozni, s a különféle csoporttípusokkal, mûködési formákkal tisztába kerülni. Megkülön-

böztethetünk gyógyító (vagy terápiás) csoportokat, valamint feladatcsoportokat. Míg az 

elôbbiben négy további kategória létezik (oktató, személyiségfejlesztô, terápiás, valamint  

szocializációs csoport), utóbbiban csupán az alábbi kettô: szervezeti célok szolgálatára alakult, 

valamint ügyfélszolgálat javítása érdekében létrejött feladatcsoport (Toseland–rivas, idézi 

Németh, 2002). Ezen típusok közül, leginkább az oktató és a személyiségfejlesztô csoport az, 

mellyel az iskola rendszerében találkozhatunk. Szociális munkásként ugyan használunk pszic-

hológiai alapismereteket, túlzottan mélyre azonban nem mehetünk. Ismernünk kell szakmánk 

kompetenciahatárait.

Az iskolai foglalkozások megtartásánál a keretek elég behatároltak. Sem a csoport mérete, 

nemi arányai, korosztálya, sem a foglalkozások idôtartama, sem a tér nem kezelhetôek rugal- 

masan, mind-mind adott. A témák azonban, melyeket érinteni lehet – a kidolgozott tematikák  

tükrében és a kialakult igényeknek megfelelôen – kellôképp változatosak lehetnek. 

Fontos megjegyeznünk, hogy szociális munkásként és a csoport vezetôiként nekünk is nagy 

szerepünk van a mintaadásban és a csoportlégkör megteremtésében, melyet különbözô értékek 

képviselete (ôszinteség, egymás meghallgatása, aktív jelenlét) és azok konzekvens betartatása 

révén érhetünk el. A kereteink mások, mint a pedagógusoknak: kisebb csoportban dolgozunk, 

más témákkal és munkamódszerrel, s az iskolai közegbe sem vagyunk olyan mélyen beágyazva, 

mint az, aki minden nap helyben tanít. Kívülrôl érkezésünk és az iskolával kötött rövidebb idejû 

szerzôdésünk is segít abban, hogy az osztály és a különbözô csoporttagok egymás közötti játsz-

máiba kevésbé vonódjunk be, s megmaradjunk professzionális segítônek. 

Az iskolai csoportfoglalkozások tartásával célunk a kortárs kapcsolatok és az iskolai szociali-

záció területén többletet nyújtani, illetve az életkorhoz kapcsolódó fô kérdésekben és problémák 

kezelésében eligazítani a diákokat. Utóbbi miatt is nagyon fontos a konfliktus kialakulásával és 

megfelelô kezelésével kapcsolatos információk rendszerezése. Ugyanis a konfliktusok elakadá-

sokat idézhetnek elô, szerepbe rögzíthetik a gyerekeket, mely saját fejlôdésük ellen hathat.  
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Ha képesek lesznek konfliktusaikat észlelni és rendezni (vagy jobb esetben akár el sem jutni 

odáig), jobb lesz a csoport légköre és ez emberi kapcsolataik minôségét, tanulási motivációikat is 

növelheti. Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet a konfliktusok szükségességére is, hiszen  

egy-egy vita segít megérteni a felek szándékát, s konstruktív megoldási formák felé vezetheti  

a résztvevôket. Ennek megértésére szolgál a következô fejezet.

Konfliktusok

A konfliktus fogalma

„A konfliktus fogalmát legegyszerûbben a szó nyelvtani értelme alapján határozhatjuk meg. A latin 

eredetû kifejezés ellentétet, nézeteltérést, nézetkülönbséget, összeütközést, összecsapást jelent” 

(Bakos, idézi Csemáné Váradi–Gilányi, 2011).

A konfliktusok kialakulása 

Több tényezô segíti elô a konfliktusok kialakulását. Ezeket azért szükséges áttekinteni, mert  

ha sikerül egy-egy osztály aktuális állapotánál meghatároznunk a konfliktus okát, annak megjele-

nésekor tudatosabban lehet tenni ellene. Azt kell vizsgálni ekkor, hogy mely pontokon lehet 

beavatkozni. Ha a kialakult rendszer merev és a beavatkozás nehézségekkel jár a konfliktusok 

kialakulásánál, akkor a konfliktus kiváltotta hatásokra adott reakciókon érdemes változtatni.  

Ez vélhetôen lazítani fog a kialakult struktúrán. 

A versengés alapvetôen motiváló erôvel bír és képes segíteni egy feladat teljesítése során. 

Azonban a versengés negatív következményekkel is járhat, amikor egy osztály légkörében külön-

féle (nyertes-vesztes) szerepekbe konzervál gyerekeket. Ez a bemerevedett struktúra a megélt 

frusztrációk miatt feszültség forrása lehet. 

Az együttmûködés gyengesége, a közös élmények hiánya, az egymásról szerzett tudás  

mennyisége (akár hiánya, akár a „túl sokat tudás”) szintén felelôssé tehetô a feszült légkör kiala-

kításáért. A bizalmatlan légkör az egymástól való elfordulásnak, a klikkek képzôdésének, illetve  

a bûnbakképzésnek egyaránt teret adhat. 

Ha az érzelmek kifejezésének nem adunk teret, azzal mélyítjük a konfliktusokat, amennyiben 

azonban kontrollált mértékben hagyjuk a harag, a düh és a frusztrációk megélését, a feszültségek 

enyhülnek, és az újabb konfliktusok kialakulásának veszélye is csökken. Ide tartozik az is, ha  

a szükségleteknek, kívánságoknak nincs helye, azokat nem hallgatjuk meg.

Amennyiben a gyermekeket körülvevô felnôttek – akár a szülôk, akár a pedagógusok – híján 

vannak a konfliktusok erôszakmentes kezelésének, úgy megfelelô minta hiányában maguk a diákok 

sem lesznek képesek békésen rendezni azokat. Konfliktus esetén a tekintélyelvû, büntetô jellegû 

magatartás is az erôszakos megoldások irányába mozdítja a gyermekeket.
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A hatalommal való visszaélés, az értelemmel szembe menô szabályok merevsége, és az azokhoz 

való engedelmesség elvárása, a büntetés és a jutalmazás következetlensége szintén konfliktusok 

és erôszakos cselekedetek hordozói. De éppúgy igaz ez abban az esetben is, amikor a kellô  

pillanatban nem élnek a hatalommal (Dudás, 2013).

A csoportfoglalkozások alkalmával a fentieket is szem elôtt tartva kell a szabályokat meghozni, 

melyekben a gyerekek biztonsággal mûködhetnek. Meghatározó a csoportvezetô saját felelôssége 

a szabályok betartatásánál és az értékek képviseleténél. 

A konfliktusok kialakulásánál fontos a folyamat ívét is végiggondolni. Ha egy konfliktus eszka-

lálódik, szélsôséges megjelenési formaként erôszakos cselekedetekben, agresszív jelenségek-

ben törhet ki. Vannak szerzôk, akik az agressziót énvédelmi mechanizmusok körébe sorolják 

(Widlöcher, id. Kende, 2003), s vannak, akik az agresszió okaként az önbizalomhiányt jelölik 

meg. Mindenesetre nem árt szem elôtt tartani az agresszivitás és a szorongás kölcsönös  

kapcsolatát (Kende, 2003). 

Noha a jelen tanulmányban egy megvalósult iskolai programon keresztül szeretném az alkal-

mazható konfliktuskezelési módszereket felvonultatni (hogy a diákok lehetôleg el se jussanak  

az agresszív megnyilvánulásokig), a konfliktusok bemutatásánál fontos kitérnünk az egyik legsú-

lyosabb formájára, a zaklatásra is.

Kitérô: a zaklatás

A zaklatás ugyan sok esetben fizikai erôszakkal járó cselekedet, megjelenési formájában még-

sem mindig egyértelmû. A jelenség megértése kiváltképp fontos az osztályokban folytatott 

munka során, mivel sok esetben egy-egy cselekedet kapcsán nem egyértelmû, hogy egyszeri 

konfliktusról, vagy mélyebb gyökerû, esetleg traumatizáltsággal együtt járó zaklatásról van-e 

szó. Iskolában dolgozó szociális munkásként feladat az adott jelenség értelmezése, ugyanis 

más irányból szükséges a problémát megközelíteni konfliktus és más zaklatás esetén. Zaklatás 

észlelésekor nem egy-egy gyakorlat begyakorlásán, hanem a hosszabb folyamaton van a hang-

súly, s egyaránt szükséges foglalkozni az osztály egészével, illetve kisebb körben a zaklatás 

szereplôivel is. 

A zaklatás legtöbbször egy kiválasztott ember ellen irányuló tudatos és szándékos cselekedetet 

foglal magában. A zaklató célja, hogy lelki vagy fizikai fájdalmat okozzon az áldozatnak, akinek 

nincs módja megvédeni magát. Ismétlôdôen és hosszabb ideig zajlik és a kiegyensúlyozatlan 

hatalmi viszonyok teszik lehetôvé. 
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1. táblázat: A zaklatás néhány típusa

A zaklatás 
típusai

Verbális
Non-verbális

Fizikai Nem fizikai

Közvetlen, 
direkt

Gúnyolódás,  
csúfo lás, fenyegetés, 
az áldozat valamely 

tulajdonságának 
vagy hiányosságának 
kigúnyolása, utánzása 

ütés, rúgás, ráncigálás, 
lökdösés, köpés, 

helyiségbe bezárás, 
kényszerítés, az áldozat 

holmijának megrongálása, 
ellopása, legsúlyosabb 

esetben szexuális zaklatás

Kinevetés, obszcén vagy 
bántó gesztusok, undorító 

tárgyak mu togatása

Közvetett, 
indirekt2

Pletykaterjesztés, 
rosszindulatú hírek 

terjesztése,  
kapcsolatok rombolása

–

Gúnyrajzok, képek 
terjesztése, a nem 

nyilvánosságra szánt 
fényképek, videók, 

hangfelvételek megosztása, 
kiközösítés, levegônek nézés

(Buda, 2008; Kovács, é.n. nyomán)

Ez a konfliktus a két fél között (két ember, illetve egy csoport és egy ember között) egyenlôtlen 

helyzetet teremt, és a tény az iskolai osztályokban végzett érzékenyítô munka során – amelyben  

a bûnbakképzést igyekszünk megértetni és orvosolni – nagy jelentôséggel bír. Nem mindegy 

tehát, hogy egyszeri-e egy adott konfliktushelyzet elôfordulása, vagy újra és újra ismétlôdik.

A zaklatás olyan esemény, amely alapvetôen társas funkciót tölt be, így leggyakrabban több gyerek 

is tevékeny formálója a konfliktusnak. A zaklatás szereplôi a zaklató maga, az áldozat és a szemlélôk. 

Twemlow és Saco (2012) szerint az utóbbiak szerepe jelentôs, s a szemlélôk aktivizálását kulcsfon-

tosságúnak tartják a konfliktus feloldásában. A tétlen szemlélôk védelmezôvé tétele az iskolai légkör-

javító programok egyik lehetséges módja, melynek során, tényszerûen kimondjuk magát a megtörtént 

cselekedetet, ezt feldolgozzuk, és megfogalmazzuk, hogy nem megengedett, sôt következményekkel 

jár bármely gyermek megszégyenítése. A szociális munkás felelôssége abban áll, hogy megfelelô 

reakciót tanúsítson, és a nem kívánt magatartásformák elítélésének miértjét megértesse.

A konfliktus folyamata

A konfliktusnak különféle tipizálásai léteznek, megjelenésében és lefolyásában is változatos képet 

mutatnak. A folyamat maga azonban kiszámítható. A megelôzô állapot az, amelybôl a konfliktus 

ered, amely aztán késôbb a konfliktus okozója lesz. Ez a szint még nem feltételezi a konfliktus 

2  A közvett, indirekt zaklatás napjainkban egyre inkább elterjedô formája az interneten történô zaklatás 
(beazonosítható és álnéven történô formában egyaránt).

KONFLIKTUSKeZeLô MóDSZereK ALKALMAZÁSI LeHeTôSÉGeI AZ ISKOLÁBAN



120

kialakulását, csak akkor, ha az egyik fél úgy érzi, fenyegetettségnek van kitéve. Ezt követôen alakul 

ki az észlelt konfliktus, mely során legalább az egyik félben különféle érzések ébrednek, s ezt 

követôen az átérzett konfliktus következtében megszületik a reakció is. A kívülálló számára is nyil-

vánvaló, amikor ennek hangot adnak hangos vita, nyílt számonkérés, nyers szóbeli támadás vagy 

fenyegetés stb. formájában. Majd a feloldás vagy megoldás következik, attól függôen, hogyan  

(és milyen konfliktuskezelési módszerekkel) kezelik a felek a helyzetet (Dudás, 2013).

Konfliktuskezelési stratégiák

Minden konfliktuskezelési stratégiának megvannak a maga elônyei. Az iskolai programok során 

érdemes felmérni, ki melyik stratégiát alkalmazza általában, s hogyan lehet mindezen eszközöket 

tudatosan használni. 

Az elkerülô stratégia a konfrontációt veszélynek tartja, s a látszatharmónia megôrzése érdekében 

mindenáron igyekszik elkerülni azt. A konfrontatív helyzetbôl való kilépést motiválhatja a közöm-

bösség, a sértettség, a konfliktusban álló másik személlyel való kapcsolat minôségének megôrzése 

vagy éppen a probléma alábecslése.

A probléma szônyeg alá söprése azzal jár, hogy megfelelô kommunikáció hiányában a vélemények 

kimondatlanná válnak, és a konfliktustól való félelem és a túlzott alkalmazkodás feszültségeket, 

frusztrációkat generál. 

A versengô típus a másik fél legyôzésére törekszik, akár erôszakos módon. Egyrészt ezt  

a többség támadásként érzékelheti, s a „versengô” nem lesz túlságosan közkedvelt a saját  

csoportjában, úgy érezheti, nem értik meg igazán, másrészt ô maga is „elveszítheti a csatát”, s ez 

szintén feszültségeket kelthet benne.

Az alkalmazkodó részben hasonló az elkerülôhöz, félelembôl, kényszerbôl vagy éppen tapin-

tatból adja fel saját álláspontját. Nem kerüli ki a konfliktust, de belemegy a másik által felkínált 

alternatívába. Tettével, véleményével a másik felet segíti céljai megvalósításában. Szintén feszült 

helyzetet teremthet az egyénben, ha az alkalmazkodás érdekében megszületett döntést a másiknak 

való megfelelés okán hozza. Tudatosság és kommunikáció hiányában általában egy harmadik 

félen csattan az ostor.

A kompromisszumkeresô stratégiával élô személy olyan kompromisszumos megoldást keres, 

amely mindkét fél számára elfogadható. Ez esetben nincs se gyôztes, se vesztes. A két fél megállapo-

dik valamiben, amellyel mindkét fél nyer is, de veszít is. A lényeg a megállapodás korrekt fenntartása.

A problémamegoldó stratégia lényege, hogy a résztvevôk a problémát együttmûködésen  

alapulva igyekeznek megoldani, és ebben mindkét fél érdekeit, igényeit, szándékait, egyaránt 

tekintetbe veszik. Amennyiben ez megvalósul, nyitottságot, toleranciát, empátiát kap mindkét fél 

egymástól. Egymás érveinek megértése, és a vélemények megosztása révén a kölcsönös tiszte-

lettel mélyebbé formálható a viszony. Mivel itt valójában nincsenek vesztesek, ezért ezt gyôztes-

gyôztes stratégiának is szokás nevezni (Dudás, 2013).

KOreNyÁK ZS.



121

A stratégiák teszteléséhez rendelkezésre áll egy kérdôív, melynek kitöltetésével a diákok a kérdé-

sekre adott válaszok kapcsán megvizsgálhatják, melyik kategóriába tartoznak. érdemes az egyes 

típusok elônyeit, hátrányait összegyûjteni, és saját élményeikrôl is meghallgatni ôket. Hosszabb 

beszélgetést igényel a csoportokban az arról való diskurzus is, hogy mely esetben lehet kivitelezni 

egy másik stratégia használatát, s amennyiben hátrányokkal jár saját fôstratégiája, hogyan tud másik 

stratégiát használni? Mi lehet segítségére abban, hogy máshogy tegyen, mint ahogy korábban tett? 

Iskolai légkör javítása

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy egy-egy osztály légkörének javulása magában hordozza 

az iskolai légkör változását. Ez hosszabb távon fontos, hiszen az maga is visszahat aztán az osz-

tályok hangulatára. Ha a diákok megtanulják konfliktusaikat megfelelô módon rendezni, és elôbb 

az osztályon belül, majd azon kívül képesek lesznek egymáshoz kapcsolódni, és egymás felé 

nyitni, ez olyan kellemes légkört fog eredményezni, mely kiegyensúlyozott fejlôdésüket szolgálja, 

s lehetôségeiket nagy mértékben tágítja. Ez pedig a sikerélmény megélésével saját jövôképüket 

és boldogulási esélyüket növeli.

A leggyakoribb elemek, melyek iskolai program keretén belül hatással lehetnek az iskolai légkör 

javítására: 

– Támogató iskolai klíma biztosítása: ez a pedagógusok módszertárának bôvítésével, 

továbbképzésekkel érhetô el, valamint az iskolában végzett munkánk feltételeinek meg-

teremtésével.

– Felügyelet: konzekvens, igazságos és hiteles pedagógus gárda jelenlétével. 

– Inspiráló tanulási környezet a diákok számára. Teremdíszítéssel, közös rendezéssel, az iskolai 

terek otthonosabbá tételével.

– Kortárs-segítôk jelenléte: felkészítésüket követôen feladatot bíz rájuk, mely felelôsségre 

neveli ôket. 

– Felvilágosítás nyújtása: annak érdekében fontos, hogy hiteles és naprakész információkhoz 

jussanak, és tudják, hogy probléma esetén kihez fordulhatnak.

– Szülôk bevonása az iskolai problémák megoldásába (Buda, 2008). 

A továbbiakban bemutatom az iskolában végzett munkánk lépéseit.

Gyakorlati tapasztalatok bemutatása

Iskolai kereteink, kínálatunk 

Családsegítô és Gyermekjóléti Központunk Utcai Ifjúsági Szociális Munkás Csoportja három 

helyszínen törekszik a fiatalok bevonására, különféle szervezetekhez delegálására, releváns infor-

mációhoz juttatására. Megkeresô tevékenységgel jelen vagyunk a kerület utcáin, a Központon 
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belül különféle rendszeres, illetve ünnepekhez kapcsolódó foglalkozások tartásával készségfejlesztô 

tevékenységet végzünk, továbbá a szabadidô hasznos eltöltésére kínálunk alternatívákat, az iskola 

falai között szociális munkásként a pedagógusok és a diákok között igyekszünk hidat képezni, 

valamint foglalkozások tartásával ismereteiket kívánjuk bôvíteni. A kompetenciafejlesztô foglalko-

zások tartásával saját mentális egészségüket, illetve osztályközösségüket próbáljuk javítani, s 

ennek kiterjesztéseként magát az iskolai légkört is élhetôbbé tenni.

Foglalkozási kínálatunk jelenleg az önismeret, csapatépítés, iskolai erôszak-megelôzés, 

egészségmegôrzés (drogprevenció), illetve az alternatív osztályfônöki órák megtartását fedi le, 

mely utóbbi kerületi segítségnyújtási alternatívákat vázol a diákok számára. Minden téma megtar-

tásánál figyelünk arra, hogy a gyakorlatokba beépítsünk a konfliktuskezelési módszereket, ezek 

képezik ugyanis az alapját az osztályközösségek megfelelô mûködésének.

A pedagógusokkal való kapcsolattartás lényegi eleme a munkánknak, ekkor nem egyénen-

ként, hanem csoportként tekintünk a foglalkozáson résztvevô diákokra, s így adunk visszajelzést 

arról, hogy mit látunk, mi segítené a csoport, illetve az osztály fejlôdését. Egyénileg csak súlyos 

veszélyeztetés esetén adunk információt (ami eddigi munkánk során nem fordult elô, hiszen  

az iskola maga is a jelzôrendszer tagja). Ez azért fontos, hogy ne történhessen bizalomvesztés a 

gyermekek körében, az ugyanis megakadályozná, hogy hitelesen és hatékonyan tudjuk végezni  

a munkánkat. 

Az iskolai együttmûködés elindítása 

Iskolai munkánk kezdetekor elsô iskoláinkat a családgondozókkal történô egyeztetéseket követôen 

választottuk ki. Megnéztük, hogy mely iskolákba jár a fiatalkorú klienseink többsége. Feltételeztük, 

hogy itt nagyobb mértékben van ránk szükség. A tapasztalatok azonban késôbb azt is bizonyították, 

hogy ezekben az iskolákban mûködik jól a jelzôrendszer, s már egy korai fázisban tetten érhetôek 

a gyermekeket érintô problémák. Így a prevenciós tevékenységünkhöz kiváló terepnek ígérkeztek 

a családgondozók által javasolt iskolák. 

Az iskolaigazgatókkal történô egyeztetéseket követôen szóróanyagainkkal és plakátjainkkal 

ismertetjük a fiatalok által a kerületben fellelhetô és igénybe vehetô szolgáltatásokat. Ekkor tájé-

kozódunk az iskola által tapasztalt problémákról, és ekkor körvonalazódik számunkra az, hogy 

milyen foglalkozástémákra van igény. A tantestület számára általában egy csoportos megbeszé-

lést tartunk, melyben körüljárjuk a saját tapasztalataikat a problémák terén, míg a diákok számára 

elônyösebb egy ôket bevonó, játékos elemekkel megtûzdelt, figyelmüket felkeltô esemény szer-

vezése (iskolanap keretében például véleménydoboz kiállításával).

Az is nagyon fontos, hogy mi magunk is nyitottak és rugalmasak legyünk, és a diákok igényeire 

és érdeklôdésére szabott foglalkozásokat tartsunk. Szem elôtt kell tartanunk a saját – új témákban 

való – jártasságunk mélyítését, önképzésünket, valamint a diákok és a pedagógusok visszacsato-

lásai révén az elôre elhatározott tematikák esetleges újratervezését.
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A tanári karnak történô bemutatkozás fontos alapja a jó kapcsolat és a megfelelô együttmûködés 

kialakításának. Ez az év eleji tantestületi értekezlet keretében zajlik, s céljaink, tevékenységünk, 

munkamódszerünk ismertetésével kezdôdik, így iskolán belüli szerepünk átláthatóvá válik.  

Ezt követôen szóbeli megállapodást kötünk iskolai jelenlétünk kereteirôl, kompetenciahatárainkról 

és arról, hogy milyen elvárásoknak vagyunk képesek megfelelni. Minden esetben fontos számunkra, 

hogy az iskola légköre befogadó és nyitott legyen a változásra, változtatásra, s képesek legyenek 

az iskolai keretek között idôt biztosítani számunkra foglalkozásaink megtartására. Felvesszük  

a kapcsolatot az iskola segítô szakembereivel is, valamint egy iskolai koordinátor nagy mértékben 

tudja segíteni a terepen végzett munkánkat.

Iskolai megjelenés

Elôre egyeztetett idôpontban, a pedagógus jelenléte nélkül tartjuk az órákat, hetedik osztálytól  

felfelé. Az osztályt kettébontva, páros csoportvezetésben, általában egy alkalommal 90 perces 

óra, vagy két egymást követô alkalommal szintén 90 perces óra keretében. (Korábban hosszabb 

– 10 alkalmas – csoportfoglalkozásokat is tartottunk egy-egy osztállyal, de a tapasztalat azt 

mutatta, hogy sok esetben nagyobb változást tudunk elérni az iskola légkörében akkor, ha szinte 

minden osztállyal van egyszerre kapcsolatunk – ha rövidebb idejû is –, de állandóan megtalálha-

tóak vagyunk az adott napon az intézményben, mintha kevés osztállyal hosszabb távon, rendsze-

resen foglalkoznánk.)

Félévre vagy egy egész tanévre kötünk szerzôdést, és rendszeresen (heti egy, elôre megha-

tározott napon) jelenünk meg, így a diákok és a pedagógusok egyaránt tudják, hogy mely napokon 

lehet iskolai jelenlétünkre számítani.

Az osztályfônököket megkérjük, hogy figyelve a nemek arányára és a gyermekek személyi-

ségjegyeinek összetételére, egyenrangúan osszák kétfelé az osztályt. Így mindkét csoportban 

egyaránt lesznek hangosabbak és visszahúzódóbbak, és vélhetôen a klikkeket is sikerül meg-

bontani ezáltal. 

Az osztályteremben a székek körberendezésével kezdôdik a foglalkozásunk. A bemutatkozást, 

a célok és a csoport kereteinek tisztázását követôen közösen megalkotjuk a csoport mûködéséhez 

szükséges szabályainkat, melyeket mindannyian elfogadunk (a fentebb említett értékek – ôszinteség, 

egymás meghallgatása stb. – alapján).

Csoportfoglalkozás konfliktuskezelési módszerekkel

Segítôként célunk egy olyan – a szociális munka módszereit magában foglaló (értô figyelmet alkal-

mazó, visszajelzô, konfrontáló, képessé tevô) – csoportfoglalkozás megtartása, mely a pedagó-

gus elvárt témájához igazodik, s a csoport igényeihez és szükségleteihez alkalmazkodik, a diákok 

saját tudására épít, ugyanakkor az adott témában való felkészültségüket mélyíti. Módszereink 
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között szerepelnek dramatikus, mûvészeti elemeket tartalmazó, logikus gondolkodást elôsegítô, 

stratégiai jellegû, illetve érveléstechnikát fejlesztô gyakorlatok. Egyaránt igyekszünk rövidebb-

hosszabb, energetizáló-mélyítô, mozgásos vagy éppen közös gondolkodást elôsegítô feladatokat 

adni a gyerekeknek. Minden esetben fontosnak tartjuk a csoportzárást, hogy elmondhassák, 

hogyan érezték magukat, és mit tanultak az alkalomból.

Talán az egyik legfontosabb és leghálásabb feladat az osztály pozitív légkörének megteremtése. 

Azok a feladatok, „játékok”, melyek a beszélgetést, az ismerkedést célozzák, nagyban befolyásolják 

a diákok egymásról alkotott véleményét, a társismeretet. Sok esetben visszajeleznek egymásnak 

arról, hogy mennyire másnak látták korábban egymást, s mennyi mindent nem tudtak egymásról. 

Ez a felismerés képes változást beindítani és a bemerevedett szerepekbôl kivenni a gyerekeket. 

Ugyanide tartozik, hogy az együttmûködést célzó feladatok teljesítése közben a közös tevékeny-

ség, a szerepekhez tartozó feladatok, és a végrehajtás során megélt élmények megosztása szintén 

hozzájárul a társak mélyebb megismeréséhez. A megismerésen és egymás megértésén keresztül 

empátiájuk is nô, így elfogadóbbá válnak egymás iránt, s nem utolsósorban közösségük is folya-

matosan fejlôdik ezáltal.

Nagyon fontos, hogy a gyakorlatok során a társak megismerésével saját önismeretük is 

nagymértékben fejleszthetô. Ennek kedveznek a nagyobb lélegzetvételû feladatok, amikor véle-

mények cseréjével kerülnek közelebb saját és egymás tényleges mondanivalójához. Nagyon 

fontosnak tartjuk a gyerekek folyamatos pozitív megerôsítését, és személyiségükre való vissza-

csatolást is. 

A problémamegoldás feladatai során támogatjuk az ötletek minél szabadabb áramlását, hang-

súlyozva azt, hogy nem létezik buta ötlet (hiszen épp az a lényege a folyamatnak, hogy egymás 

ötletei újabbakat gerjesztenek, és akár a legképtelenebbnek tûnô is rávezetheti a csoportot  

az eredményes megoldásra). Fontos probléma- és konfliktuskezelô technika a „FILé” – azaz, 

hogy ha egy probléma vagy konfliktus felmerül, érdemes figyelembe venni, hogy F = fontos-e, 

I = indokolt-e a kiváltott érzelem, L = lehetséges-e változtatni, illetve, hogy é = érdemes-e?  

Ha bármelyik kérdésre „nem” a válasz, különféle elkerülô technikák segíthetnek, hogy ne szorong-

janak, vagy éppen dühöngjenek az adott konfliktus miatt feleslegesen. Amennyiben a 4. kérdésre is 

(érdemes-e?) igen a válasz, a problémamegoldás eszközrendszerét használjuk, és cselekvési tervet 

készíttetünk (Williams életkészség tréning).

Az értô figyelem gyakorlását célzó feladatban a diákok megtapasztalhatják, mennyire nehéz 

valakinek a tényleges szándékaira, mondanivalójára figyelni, illetve milyen érzés az, mikor a másik 

szintén nem érti (vagy félreérti) az ô gondolatait.

Az én-üzenetek során a közlô saját gondolatainak, egy másik személy viselkedése által kiváltott 

érzéseinek ad hangot, s elmondja azt is, mi az adott viselkedés következménye. Fontos szempont 

az érzelmek feltárása során a tárgyilagos megfogalmazás, mely minôsítésmentes. Ezt a gyakorlatot 

példamondatok leírásával és begyakorlásával célszerû elvégezni (Gordon, 1989).
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Az asszertív, önérvényesítô szerep begyakorlása (és megkülönböztetése az elkerülô vagy az 

erôszakos fellépéstôl) a különféle szituációs gyakorlatokon keresztül szintén sokat segít abban, 

hogy konfliktusaikat eredményesen kezeljék. 

Azokban a helyzetekben, amikor a csoport energiaszintje nem túl magas, relaxálhatunk a cso-

porttal, illetve megmutathatunk nekik különbözô légzéstechnikákat, vagy elkerülô technikákat is. 

Az elkerülô technikák alkalmazásánál fontos tudatosítani a gyermekekben, hogy mi okoz számukra 

feszültséget, s ha ennek tudatában vannak, össze lehet gyûjtetni a konfliktus okozta stressz elke-

rülésére alternatívákat, illetve behelyettesítô eszközöket önmegnyugtatásukra. Segítséget jelent 

relaxációval ellentétes módszer is, mely paradox módon szintén eredményes stressz esetén. 

Ekkor minden izom kis idejû megfeszítése okoz a végrehajtást követôen ernyedtséget, vezet  

a megnyugváshoz.

érdemes olyan helyzetekbe hozni a diákokat, melyben megtapasztalhatják saját tûréshatárukat. 

Az impulzuskontrollra való felkészítés – azaz a provokáció hatására a testi érzetek tudatosításán 

keresztül az elterelés gyakorlása – nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy megelôzzük az iskolai 

erôszakos cselekedeteket (Kovács, é.n.).

Vannak ugyan versengésen alapuló feladatok, melyek célzottan a konfliktusok dinamikájának 

természetét hivatottak bemutatni, és ezzel segíteni a közösség problémáinak megoldását, de 

alapvetôen törekszünk arra, hogy ne olyan játékokat játszunk, melyek a különálláson és a teljesít-

ményversenyen alapulnak.

Azon keresztül, hogy igyekszünk a szabályok betartatására, a bizalommal teli légkör kialakítására, 

a megfelelô mintaadásra és arra, hogy egy elfogadó, nyitott közeget teremtsünk, igyekszünk 

erôsíteni a diákokban a hibákkal való szembenézést (s annak hangsúlyozását, hogy senki sem 

tökéletes) és a jóvátétel lehetôségét. 

Szeretnénk, ha munkánk eredményeként a diákok a változást nem félelemként élnék meg, az 

esetleges kudarcot fejlôdési lehetôségként fognák fel, és a világ, valamint egymás iránt nyitottá, 

egymással együttmûködôvé válnának. Az iskolában végzett munkánk során képesek vagyunk fog-

lalkozásainkon mintául szolgáló viselkedési stílusokat mutatni, „felügyelni”, kortárs segítôket felké-

szíteni, felvilágosítást nyújtani. A foglalkozásaink további terméke, zárása lehet egy-egy osztály 

kicsinosítása, barátságosabbá tétele. 

Egyéb iskolai jelenlétek

A fent leírt iskolai együttmûködésen túl további lehetôségeink is vannak az iskolai jelenlétre:

– Két tanóra közötti szünetekre, egy-egy alkalomra különféle gyors kimenetelû játékokat 

vittünk, melyek a visszajelzések alapján nagy mértékben szorították vissza az iskolai 

agressziót.
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– „Fogadó óra”, mely során délutánonként jelenünk meg az iskolában és/vagy részt veszünk 

a délutáni iskolai klubfoglalkozásokon, kézmûves-tevékenységeken. Amennyiben kapunk 

egy saját fogadóhelyiséget, egyéni mentorációs tanácsadást is tudunk biztosítani, illetve 

nagyobb terem esetén társasjátékokkal is próbáljuk színesebbé tenni a délutánt. 

– Iskolanap keretén belül tartottunk foglalkozásokat az egészséges szórakozás, bulizás,  

a szexuális nevelés vagy a kulturális különbségek témakörökben is.

Nehézségek, nem várt fordulatok

Nagyon fontos megfelelôen kommunikálnunk a pedagógusok felé is – akik nagy mértékben le 

vannak terhelve, és sokszor a szülôk céltáblájává válnak – hogy munkájuk kiegészítéseként 

vagyunk jelen, s nem azért, mert rosszul végeznék azt. Sokszor ugyanis iskolai jelenlétünket táma-

dásként élik meg, s alapvetôen gyanakodva fordulnak felénk.

Elôfordul azonban olyan is, amikor mi magunk nem tudunk azonosulni a pedagógus mentali-

tásával, akár a személyes kommunikációnk során, akár a diákok elmondásai alapján. Ilyenkor 

nehézségekbe ütközik a „politikailag korrekt” reakció. Azt tudjuk ilyenkor szem elôtt tartani, hogy 

megerôsítjük a diákokat jogaikban, kötelezettségeikre is felhívva a figyelmet, illetve ha van mód 

változtatásra, azokat a pontokat vesszük át velük, ahol és amikor képesek beavatkozni. olyan eset 

is elôfordult, hogy saját külsôségeink ütköztek az iskola házirendjével (tetoválás, illetve piercing 

megléte is okozott feszültséget a pedagóguskarban). Fontos ilyenkor mérlegelnünk: egyrészt  

a diákok fejlesztése a célunk, s ennek figyelembevételével szükséges alkalmazkodnunk bizonyos 

szabályokhoz, másrészt képviseljük saját – az iskola rendszerétôl sokszor eltérô – megjelenésünket 

(stílusunkat), alátámasztva azok diákokban keltett benyomásainak elônyeivel.

Elôfordult olyan eset is, amikor a pedagógus nem volt megfelelôen következetes és határ-

tartó, és foglalkozásunkat együtt tartottuk meg. Ilyenkor is nehéz megtalálni azt a határt, amikor 

szociális munkásként a visszajelzés funkciójával élhetünk. Természetesen az sem könnyíti meg  

a pedagógus felé a visszajelzés folyamatát, hogy sokszor minket magunkat is órára küld a portás 

a becsengetést követôen, mivel messzirôl egyidôsnek tûnünk a matematika és földrajzórákat 

látogató diáksereggel.

Az osztálybontásnál elôfordult, hogy a pedagógusnak nem sikerült megfelelôen két egyenlô 

részre osztani az osztályt, így míg az osztály fele (a hangadók és domináns karakterek túlsúlya 

miatt) „megôrült”, és a csoportvezetôknek csak nagy nehézségek árán sikerült a foglalkozás 

végére szóhoz jutni, és az ötbôl az elsô feladatot végigvinni, a másik felét kenyérre lehetett kenni, 

s még a szünetben is igényelték a további fejlesztést. 

Magunknak is fontos idôrôl-idôre figyelmeztetnünk magunkat arra, hogy a komfortosság érzése 

nem mindig segíti elô a kitûzött céljainkat. Tehát sokszor mi magunk is konfrontálódunk a diákokkal, 

így ha nem sikerül hosszú távon a viszonyunkat stabilizálnunk, a fejlôdésük gátjává is válhatunk. 
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Amikor az iskola nagy terében kapunk helyet egy-egy esemény vagy éppen „fogadóóra”  

kapcsán, fontos tanulság, hogy szolgáltatásunkat épp a legrászorultabb nem fogja igénybe venni, 

hiszen érzése szerint az iskolából minden szem rá fog szegezôdni abban a pillanatban, amikor 

hozzánk fordulna segítségért. 

Azt is be kell ismernünk, hogy hiába kapunk megbízást egy-egy osztályban arra vonatkozóan, 

hogy „megjavítsuk” a gyerekeket. Elsôsorban maga a definiálás pontosítása fontos az iskolai mun-

kánk kezdetekor, vagyis az, hogy mi jelentené a pedagógusoknak azt, hogy a gyerekek megjavultak. 

Szükséges ezt tisztázni, hiszen ez alatt nagyon sok mindent érthetünk. Vállalhatatlan feladatot 

nem tudunk ellátni, sokszor az is nagy eredménynek számít, ha a foglalkozások végére a gyerekek 

megtanulják végighallgatni egymást, illetve jelzik azt, ha mondandójuk van, s nem szólnak közbe, 

míg egy másik társuk beszél. S habár az elvárt fejlesztési kívánság a diákok önismeretének növelése 

lett volna, a normakövetés egy ezt megelôzô lépcsôjére értek el.

Dilemma természetesen az is, ha kiderül valami olyan tényezô, amely a gyermeket súlyosan 

veszélyezteti. Szolgáltatásunk alacsonyküszöbû, de jelzési kötelezettségünk is van. Ezt a prob-

lémát úgy tudjuk kiküszöbölni, hogy a keretek felállításánál ezt jelezzük, és a titoktartást ezzel 

egészítjük ki. Eddigi munkánk során nem fordult elô olyan eset, amikor az iskola, mint a jelzô- 

rendszer tagja nem tudott valami olyan súlyú, diákot érintô problémáról, melyrôl jelzést kellett 

volna küldenie. 

eredmények

A gyerekek egy bizalomteljes légkörben egymás és saját maguk jobb megismerésével pozitív, 

élményalapú ismeretbôvítésen keresztül tapasztalják meg a konfliktuskezelési és a probléma-

megoldási stratégiákat, valamint nô a tájékozottságuk a különféle témákban. 

A foglalkozások hatására nagy eséllyel fejlôdnek saját szociális kompetenciákban, valamint az 

iskola légköre is biztonságosabbá és élhetôbbé válik. A feszültségek csökkenése miatt a diákok 

és a tanárok közötti viszony is nagymértékben javulhat, a pedagógusok a gyakori fegyelmezés 

helyett a valódi pedagógiai munkára tudnak koncentrálni. 

A foglalkozások hosszabb távon hatást gyakorolnak normarendszerükre, én-tudatukra, egymás 

közötti interakcióikra, egymás iránti elfogadásukra és nyitottságukra, melyekkel saját készségeik 

és tudásuk birtokában reálisabban – éppen ezért sikeresebben – hoznak meg majd olyan dönté-

seket, melyek meghatározzák életpályájukat. 

Jelenlétünk hatására – a tanári visszajelzések alapján – a problémával küzdô iskolákban csökkent 

a kortárs agresszió, az osztályközösségek jobban összekovácsolódtak. A foglalkozások során  

a fiatalok rendszeresen találkozhatnak olyan segítô szakemberekkel, akik az iskola falain kívülrôl 

érkeznek, így problémáikra objektívebben képesek rálátni. A megismert játékok által pedig másod-

lagosan új alternatív szabadidô eltöltési szokásokat sajátíthatnak el, ezáltal képessé válnak jobban 

strukturálni szabadidejüket. 
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További fejlesztési lehetôségek

Nélkülözhetetlen, hogy szóróanyagainkat – melyek egyrészt a pedagógusoknak, másrészt a diákok-

nak készültek – az aktuális trendek figyelembevételével folyamatosan frissítsük és „fogyaszthatóvá”, 

élvezhetôvé tegyük.

Folyamatosan szeretnénk saját munkánkat látványosabbá, és olyan médiaeszközök használa-

tával színesebbé tenni, melyek a mostani kamaszokat jobban megszólítják (például PrEZI-elôadás 

vagy videók bejátszása egy-egy rövidebb ismeretbôvítô anyag kapcsán, illetve alprojektek végre-

hajtatása kamerával és fényképezôgépekkel).

Az iskolák igényeihez mérten szeretnénk délutáni csoportok, illetve klubok létrehozását elô se-

gí teni. Iskolai közösségi szolgálat keretén belül kortárs segítô csoport létrehozására szerzôdni, és 

a különféle vállalt közösségi feladataikon keresztül érzékenyíteni a diákokat.

Távolabbi célunk saját magunk promotálása iskolai szülôi értekezlet keretén belül annak érde-

kében, hogy szociális munkásként a szülôk számára is láthatókká váljunk – a segítô kapcsolat 

alternatíváját nyújtva. 

Terveink között szerepel felvilágosító kiadványok készítése, valamint egy képzési anyag kidol-

gozása a pedagógusok számára, hogy azokat a technikákat, melyeket az iskolai környezetben 

alkalmazunk, ôk is beépíthessék hétköznapjaikba, valamint egy olyan kerületi szintû kutatás  

elindítása, amely a diákok szükségleteit mérné fel.

Kidolgozás alatt áll az iskolarádiókba való bekapcsolódásunk lehetôsége is, valamint olyan 

hordozható installáció kialakítása is, mely az önismeret témakörét járja körül. 
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KoVáCS ANNA ESZTEr1

Fiatalkorúak esetében alkalmazott 
büntetôügyi mediáció mediátorok 

véleményei alapján

Az alábbi írásban a közösségi konfliktusok közül a büntetôjogi természetû konfliktusok közvetítôi 

eljárással történô kezelésérôl lesz szó. A büntetôügyi mediáció hazai bevezetése óta (2007)  

az eljárás olyan esetekben is elrendelhetô, amelyben fiatalkorúak is érintettek elkövetôi vagy sértetti 

oldalon. Jelen tanulmány a büntetôügyi mediáció fiatalkorú elkövetôire fókuszál. Az alábbiakban 

bemutatom, milyen feltételek mellett rendelhetô el a jogintézmény a fiatalkorú terheltek esetében, 

majd az elrendelések arányait tekintem át, vagyis azt, hogy a jogintézmény mennyire elfogadott  

az elrendelôk körében. 

Ismertetem a mediáció elméleti hátterét, amelynek központi eleme, hogy a közvetítô eljárás 

során a fiatalkorú elkövetôk számára lehetôség nyílik a bûncselekménnyel okozott kár helyreállítá-

sára, a sértett kiengesztelésére, vagyis a felelôsségvállalásra. A tanulmányban arra a kérdésre 

keresek választ, hogy a normakövetô magatartás irányába mutató szándékot milyen eszközökkel 

érik el a mediátorok. Hogyan valósul meg a fiatalkorú elkövetôk felelôsségének felkeltése  

a mediációs ülés során? A mediáció hatására megvalósul-e az eljárás szándéka: a bûnismétlés 

megelôzése, a jogkövetô magatartás támogatása?

A fenti kérdésekre a büntetôügyi mediátorokkal készített interjúk tapasztalatainak összegzésével 

keresem a választ. Zárszóként pedig összegzem a kutatás és a közvetítôi eljárás hazai helyzetének 

áttekintése során felmerülô további kérdéseket, dilemmákat.

Kulcsszavak: fiatalkori bûnelkövetés, prevenció, büntetôügyi mediáció

Keywords: youth criminality, prevention, victim-offender mediation 

Bevezetés

A mediáció olyan konfliktuskezelési módszer, amely lehetôséget teremt arra, hogy a konfliktusban 

álló szereplôk egy harmadik, semleges fél bevonásával maguk oldják meg vitás kérdésüket, melynek 

nyomán olyan egyezség születhet, amely mindkét fél számára elfogadható.

1 Kovács Anna Eszter, szociológus, PhD-hallgató, ELTE-TáTK, kovacs.anna.eszter@gmail.com.
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A büntetôügyi mediáció esetében a konfliktus büntetôjogi vonatkozású. A konfliktusban álló 

felek a bûncselekmény elkövetôje: a tettes, valamint annak elszenvedôje: az áldozat. A mediációs 

ülésen mindkét fél elmondhatja, hogyan élte át a történteket és annak milyen következményei voltak 

számára, valamint kérdéseket is feltehetnek egymásnak. A felek közötti párbeszédet mediátor 

segíti, majd a megegyezés részleteit írásos megállapodásba foglalja. A mediátor nem a megbe-

szélés végeredményéért, hanem magáért a folyamatért felelôs, arról gondoskodik, hogy a közvetítôi 

eljáráson részt vevôk biztonságban érezzék magukat és tisztelettel beszéljenek egymással.  

Egy mediációs ülés maximum 3 órát vehet igénybe. Amennyiben egy találkozó alatt nem sikerült 

megállapodásra jutni és a felek vállalják, további egy alkalommal van lehetôség újabb ülésre 

(Információk a büntetô ügyekben alkalmazható közvetítôi eljárásról).

A büntetôügyi közvetítôi eljárás lehetôséget teremt a tettes számára az áldozattal és az okozott 

kárral történô szembesülésre, ezáltal lehetôség van felelôsségérzetének felkeltésére, valamint az 

áldozat számára az átélt trauma kezelésére és az okozott kár jóvátételére. Így az eljárás egyaránt 

szolgálja mindkét érintett fél érdekeit: az elkövetô rehabilitációját és a sértett fél kiengesztelését 

(Hatvani, 2007).

A büntetôügyi közvetítôi eljárás 2007-ben történt hazai bevezetése óta a jogintézmény mára 

rendszeresen alkalmazott joggyakorlattá, a jogalkalmazók körében elfogadott szankcióvá vált, 

amit az elrendelések évrôl évre növekvô száma is bizonyít. Az elrendelések magas száma és 

növekvô üteme ellenére azonban a fiatalkorúak körében elrendelt közvetítôi eljárások aránya évrôl 

évre változatlan. Emellett támogató jogalkalmazói attitûd is kirajzolódik a fiatalkorú bûnelkövetôk 

körében alkalmazható közvetítôi eljárással kapcsolatban, amely e korosztály esetében nagyobb 

pedagógiai és reszocializációs szerepet tulajdonít az eljárásnak, mint felnôtt korú elkövetôk eseté-

ben (Fellegi, 2009). Az elrendelések aránya alapján azonban azt mondhatjuk, hogy mégsem történt 

jelentôs „odafordulás” a fiatalkorúak büntetôügyi mediációja felé. 

Jelen tanulmány a fiatalkorú elkövetôk esetében elrendelt büntetôügyi közvetítôi eljárás alacsony 

arányának hátterét és a mediáció, mint szankció, bûnismétléstôl visszatartó erejét igyekszik körül-

járni a büntetôügyi közvetítôk, a mediátorok véleményei alapján.

Az alábbiakban bemutatom azokat a kutatási eredményeket, melyek büntetôügyi közvetítôkkel 

készült fókuszcsoportos interjún, valamint egyéni interjúkon alapulnak. 

A fókuszcsoportos interjú felvételére 2014 februárjában a Pest Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Fôosztály, Bûnmegelôzési, Mediációs és áldozatsegítô osztályának 

mediá to rainak részvételével került sor. További egyéni interjúk 2014 nyarán a Budapest Fôváros 

Kormányhivatalának Gyámügyi és Igazságügyi Fôosztály Bûnmegelôzési Jóvátételi Szolgálatának 

két mediátorával készültek.

A kutatás során a következô fô kérdésekre kerestünk választ:

– Mi állhat az alacsony elrendelések hátterében?

– Mi jelentheti a büntetôügyi közvetítôi eljárásban a bûnismétléstôl visszatartó erôt a fiatal-

korúak esetében?
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A kutatás eredményeinek bemutatása elôtt a tanulmány tárgyalja, hogyan illeszkedik a bün te tô-

ügyi mediáció a hazai igazságszolgáltatás rendszerébe: milyen igazságszolgáltatási szemléletet 

tükröz, milyen büntetôjogi esetekben rendelhetô el a jogintézmény. 

A büntetôügyi közvetítôi eljárás hazai helyzetének, eredményeinek áttekintésével, valamint  

a büntetôügyi mediátorok véleményei alapján arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen  

szerepe, feladata van a mediációnak a fiatalkorú elkövetôk felelôsségének felkeltésében, így hosszú 

távon pedig a bûnismétlés megelôzésében.

Kárhelyreállítás, felelôsségvállalás, jóvátétel – a sokoldalú szankció

A büntetôügyi közvetítôi eljárás a resztoratív vagy helyreállító igazságszolgáltatás szemléletébe 

illeszkedik. A resztoratív szemléletû igazságszolgáltatás a bûncselekményre, mint valakinek okozott 

sérelemre tekint, és a megtorlás helyett a sérelem, valamint a sértett, az elkövetô és az érintett 

közösség között megbillent egyensúly helyreállítását tûzi ki céljául (Kerezsi, 2006).

A kárhelyreállító vagy resztoratív szemlélet szerint az igazságszolgáltatás célja az okozott kár 

helyreállítása, a bûncselekmény elôtti, eredeti állapot visszaállítása, a sértett kártalanítása, valamint 

a kárt okozó személyben a felelôsségvállalás, a megbánás felkeltése. 

E szemlélet a bûncselekményt nemcsak a törvények megszegéseként, hanem személyek 

közötti konfliktusként is kezeli, egyszerre tekint a normaszegôre, a sértettre, valamint arra a közös-

ségre is, amely tagjait érintette a bûncselekmény, így nem a büntetésre, a megtorlásra és bosz-

szúra helyezi a hangsúlyt, hanem a közösség jól körülhatárolt érdekei mentén a kár helyreállítását 

tûzi ki céljául. A helyreállító igazságszolgáltatás tehát több szereplôt is bevon a konfliktus megoldá-

sába: megjelenik a normaszegô személy felelôsségre vonása, egyben reintegrációja, rehabilitációja 

az ôt visszafogadó közösségbe, a sértett sérelmeinek helyreállítása, valamint a közösség érdekei-

n ek érvényesülése. A normaszegés az egész közösséget sérti, ezért e szemlélet szerint az erre 

adott válasznak is ugyanebbôl a közösségbôl kell érkeznie és nem egy külsô, felettes hatalomtól 

(Fellegi, 2002). 

A szemlélet központi gondolata bírói útról való elterelés (diverzió) és a konfliktus dialógussal, 

kommunikációval való kezelése, melyben a bûncselekmény által érintett személyek és a közösség 

tagjai közvetlenül is részt vehetnek. Így a sértettek, az elkövetôk és a hozzájuk tartozó közösségek 

mind anyagi érdekei, mind érzelmi szükségletei tükrözôdhetnek a konfliktusmegoldás és a jóvátétel 

során (Bûnmegelôzési koncepció tervezete, é.n.).

A fentiekbôl két fontos szempontot érdemes kiemelnünk a fiatalkorúak vonatkozásában:  

A büntetôügyi mediációt, mint diverziós eszközt alkalmazzák elsôsorban a fiatalkorúak, illetve a 

kisebb súlyú bûncselekmények és szabálysértések esetében. A diverzió filozófiai háttere a büntetés 

helyett a nevelés szándékát állítja középpontba (Iványi, 2008). Emellett a mediáció során nagy 

hangsúly kerül az elkövetô felelôsségvállalására és aktív részvételére. A fiatalkorú elkövetôk eseté-

ben mindkét tényezô a reintegráció lehetôségét közvetíti.
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A büntetôügyi mediáció alkalmazási lehetôsége hazánkban

A büntetôügyi közvetítôi eljárás hazánkban mint diverziós eszköz jelenik meg.2 A diverzió, vagyis 

büntetôeljárás hagyományos útjától való elterelés tehermentesíti az igazságszolgáltatási szerveket. 

A nyomozati szak után az eljárás nem a bíróság elôtt folytatódik, hanem a büntetôügyben érintett felek 

mediáció keretében, egy pártatlan közvetítô segítségével, maguk próbálhatják megoldani a konfliktust. 

A felek (tettes és sértett) számára az eljárás gyorsabb és olcsóbb, mint a pereskedés.

A közvetítôi eljárás a sértett és a terhelt érdekét is szolgálja. A sértett saját igényeinek 

megfelelôen kaphat jóvátételt, valamint az eljárás segíti az áldozattá válásból fakadó lelki folyamatok 

feldolgozását. Az elkövetô személyesen találkozik a sértettel, szembesül tettével, így bocsánatot 

kérhet és felelôsséget vállalhat tettéért. Az eljárás e folyamaton keresztül járul hozzá az elkövetô 

jövôbeni jogkövetô magatartásához, a bûnismétlés megelôzéséhez.

Hazánkban a büntetôügyi közvetítôi eljárás személy elleni, közlekedési vagy vagyon elleni 

bûncselekmény miatt indult büntetôeljárás esetén alkalmazható, ha a cselekmény ötévi szabadság-

vesztésnél nem súlyosabban büntetendô (Fellegi, 2014).

A közvetítôi eljárás alapelve a résztvevôk önkéntessége, vagyis a mediáció elrendelésének 

fontos feltétele, hogy az eljárást a felek önkéntesen vállalják.

A büntetôügyi mediációt csak már megindult büntetôeljárás esetében lehet elrendelni. Az eljárást 

elrendelheti ügyészség vagy elsôfokú bíróság, mindkét esetben szükséges a felek hozzájárulása. 

A terhelt és a sértett szintén jogosult közvetítôi eljárást kezdeményezni (Fellegi, 2014).

A törvény meghatároz bizonyos szükséges feltételeket, melyeket a bíróságnak vagy az ügyész-

ségnek vizsgálnia kell a jogintézmény elrendeléséhez: 

– A gyanúsított tett-e beismerô vallomást a nyomozás során?

– Az elkövetô vállalja-e a sértett kárát megtéríteni/jóvátenni?

– A felek önkéntesen vállalják az eljárásban való részvételt?

– Elrendelhetô-e a mediáció a bûncselekményre, annak körülményeire és az elkövetô szemé-

lyére tekintettel? (Fellegi, 2014).

A büntetôügyi közvetítôi eljárásra vonatkozó törvény3 meghatároz bizonyos kizáró okokat, 

melyek fennállása esetén nem rendelhetô el a jogintézmény: 

– Ha az elkövetô különös vagy többszörös visszaesô.

– Ha az elkövetô bûnszervezetben követte el tettét.

– Ha a bûncselekmény halált okozott.

Ha az elkövetô betartja a mediáció alatt született megállapodást és ennek keretében jóvá teszi 

a sértettnek okozott kárt, akkor az ellene indult büntetôeljárást megszüntetik, abban az esetben, 

ha az elkövetett tett 3 év szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendô. Ha a bûncselekmény 

2 Hazánkban további diverziós eszköz a vádemelés elhalasztásának jogintézménye.
3 Btk. 36. §-ának (3) bekezdése; Be. 485/C. §-ának (3) bekezdése alapján.
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ennél súlyosabb, de 5 év szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendô, a bíró a büntetést 

korlátozás nélkül enyhítheti (Fellegi, 2014).

Fiatalkorú terheltek esetében a sikeres mediáció, tehát a megállapodásban foglaltak teljesü-

lése mellett minden esetben megszüntetik a büntetôeljárást (Fellegi, 2014).

Büntetôügyi mediáció esetén a megállapodásban foglaltak teljesülését a mediátor ellenôrzi. 

Ha a mediáció alatt a felek nem jutnak megállapodásra, vagy a megállapodásban foglaltak nem telje-

sülnek, az ügy a büntetôeljárás hagyományos útján folytatódik tovább, az elrendelô bíróság vagy 

ügyészség folytatja az eljárást. A továbbiakban közvetítôi eljárásra az adott ügyben nem kerülhet sor. 

A hazai büntetôügyi mediáció bemutatása – a számok tükrében

Hazánkban 2007. január 1-jén vezették be4 a büntetôügyekben elrendelhetô közvetítôi eljárást.  

A jogintézmény bevezetése óta az egész ország területén a pártfogó felügyelôi szolgálat látja el  

a büntetôügyi közvetítôi eljárások végrehajtását, több más szankció végrehajtása mellett.

A büntetôügyi mediáció a pártfogó felügyelôi szolgálat egyik legdinamikusabban fejlôdô ügy-

csoportja.5 Az elrendelések száma az elmúlt években folyamatosan emelkedett. 2011-ben kiemel-

kedôen magas, az elôzô évben érkeztetett ügyekhez (3532) képest 36%-os ügyszámnövekedés 

volt tapasztalható, majd a 2012-es évben kisebb visszaesés után a 2013-as újból – bár a koráb-

binál jóval kisebb mértékben – nôtt az ügyek száma (Beszámoló a Pártfogó Felügyelôi Szolgálat 

2013. évi feladatainak ellátásáról, é.n.).

 1. ábra: Érkezett közvetítôi ügyek száma 2007 és 2013 között 
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(Forrás: Beszámoló a Pártfogó Felügyelôi Szolgálat 2013. évi feladatainak ellátásáról, é.n.)

A 2011-ben tapasztalható kiemelkedô növekedés oka az lehetett, hogy ekkorra egyszerû- 

södtek a közvetítôi eljárásra utalást megelôzô ügyészi eljárás szabályai, vagyis már nem kötelezô  

4 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet keretében.
5  A megyei / fôvárosi igazságügyi szolgálatok pártfogó felügyelôi feladataikat 6 ügycsoport szerint hajtják végre: 

környezettanulmány készítése; pártfogó felügyelôi vélemény készítése; büntetôügyekben alkalmazható közve títôi 
eljárás (mediáció); közérdekû munka szervezése és ellenôrzése; pártfogó felügyelet végrehajtása; utógondozás.
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e szakaszban az érintettek személyes meghallgatása. Emellett a rendôrség javuló tájékoztatási 

tevékenysége is ezt segítette.

Minden évre jellemzô volt, hogy a közvetítôi eljárások többségét az ügyészek rendelték el  

(lásd alábbi diagram). Tehát a mediáció egyre inkább tényleges diverziós eszközként jelent meg, 

összhangban a jogalkotói szándékkal (Beszámoló a Pártfogó Felügyelôi Szolgálat 2013. évi 

feladatai nak ellátásáról, é.n.).

2. ábra: ügyészségi és bírósági közvetítôi ügyek száma 2007 és 2013 között
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(Forrás: Beszámoló a Pártfogó Felügyelôi Szolgálat 2013. évi feladatainak ellátásáról, é.n.)

A büntetôügyi közvetítôi eljárás évek óta alkalmazott jogintézmény hazánkban, ez idô alatt  

a jogintézmény elfogadottsága nôtt, amit az elrendelések növekvô száma is bizonyít (lásd: 1. ábra). 

A fiatalkorúak esetében elrendelt mediációk aránya azonban évrôl évre változatlan maradt, sôt 

az összes elrendeléshez viszonyított aránya 2011-es elrendelésekhez képest még csökkent is 

(lásd: 1. táblázat).

1. táblázat: 2007–2013 között elrendelt mediációk

Közvetítôi eljárások 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Összes  
érkezett ügy

2 451 2 976 3 158 3 532 4 794 6 410 6 431

Bíróságról érkezett 922 540 453 375 382 457 318

ügyészségtôl 
érkezett

1 529 2 436 2 705 3 157 4 412 5 953 6113

Fiatalkorú terhelt 
ügyében összesen

299
355

+18,72%
11,92%

360 
+1,4% 
11,39%

398 
+10,55% 
11,26%

550 
+38,19%
11,47%

617 
+12,18% 

9,62%

629 
+1,9% 
9,78%

(Forrás: Beszámoló a Pártfogó Felügyelôi Szolgálat 2013. évi feladatainak ellátásáról, é.n.)
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A kutatás ismertetése

Fókuszcsoportos és egyéni interjúk6 keretében arra kerestem a választ, hogy a büntetôügyi 

közvetítôi eljárásokat folytató mediátorok szerint azoknak a mediációknak, melyekben elkövetôi 

oldalon fiatalkorúval találkoznak, tapasztalataik, véleményük szerint milyen hatása lehet a bûn is-

mét lés megelôzésére, fiatalkorú elkövetô további életére. 

A kutatás azt igyekezett körüljárni, hogy a megkérdezett mediátorok szerint milyen lehetôségek 

állnak rendelkezésre a mediációs eljárás keretében ahhoz, hogy megvalósuljon a jogalkalmazás 

szándéka: a fiatalkorú felelôsségvállalása, a fiatalkorú elkövetô személyes jóvátétele, az általa  

okozott kár helyreállítása, ezeken keresztül pedig a bûnismétlés megelôzése. 

részletesebben az alábbi kérdéseket érintették az interjúk:

– Hogyan valósul meg a fiatalkorúak személyes felelôsségvállalása a mediáció során? 

– Ennek érdekében a mediátorok milyen eszköztárral fordulnak a fiatalkorú elkövetôk felé? 

– A mediációs ülés alatt tapasztalható szülôi attitûd milyen hatással lehet az ülés kimenetelére 

és a fiatalkorú felelôsségvállalására?

– Melyek a fiatalkorúak által vállalt jóvátételi formák, lehetôségek?

– Milyen hatása lehet a mediációs ülésnek a fiatalkorúak késôbbi életvezetésére? 

A fenti kérdések, témakörök részletes tárgyalása azzal a szándékkal valósult meg, hogy  

a mediáció elrendelôi felé is visszajelezhetô eredmények születhessenek. Erre azért lenne szükség, 

mert ahogyan a mediációs ügyek elrendelésének arányából feltételezhetô, az elrendelôi oldalon 

nincs egyöntetû pozitív megítélése a fiatalkorúak esetében alkalmazható mediációnak. Ezt a gon-

dolatot a mediátorokkal készült kutatás is megerôsítette.

Jelen kutatás kérdésfeltevései részben egy 2008-ban megjelent, esettanulmányokat összegzô 

köteten is alapultak. A kötetben gyakorló mediátorok, saját mediációs eseteik elemzésén keresztül 

mutatták be a büntetôügyi mediációval kapcsolatos tapasztalataikat. Az esettanulmányok válogatása 

– egy évvel a jogintézmény bevezetése után – azzal a szándékkal született, hogy a jogalkalmazókkal 

megismertessék a büntetôügyi mediációt. A kötet célja annak bemutatása volt, hogy a mediáció 

alatt „nem a felelôsség elkendôzése, a büntetésrôl való mentesülés és a szabadság megvásár-

lása zajlik” (Kertész, 2008:7).

Fontosnak tartottam az ott megjelenô szempontok felvetését a fiatalkorúak büntetô mediációja 

kapcsán – az említett elrendelési arányszámok fényében.

6  Fókuszcsoportos interjú: 2014. február, Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Fôosztály, 
Bûnmegelôzési, Mediációs és áldozatsegítô osztályának mediátoraival.  
Két egyéni interjú: 2014 nyara, Budapest Fôváros Kormányhivatalának Gyámügyi és Igazságügyi Fôosztály 
Bûnmegelôzési Jóvátételi Szolgálatának mediátoraival.
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Kutatási eredmények

Speciális eszköztár – korosztályi sajátosságok

A mediációs ülés fiatalkorúakra gyakorolt hatása a kiemelkedôbb kérdéskör, hiszen az eljárás  

prevenciós hatása, az újabb bûnelkövetés megelôzése ezen keresztül érhetô tetten. 

Ahhoz, hogy bekövetkezhessen a fiatalkorú személyes felelôsségvállalása, valamint a megbánás, 

a bocsánatkérés, szükséges, hogy a mediátor a mediációs ülés folyamatába be tudja vonni a fiatalt. 

Szükségesek olyan korosztályi sajátosságokhoz igazodó ismeretek, speciális eszközök, módszerek 

alkalmazása, melyek segítségével a mediátor segíteni tudja a fiatalkorút, hogy minél hatékonyabban 

vegyen részt a közvetítôi eljárásban (Kertész, 2008).

A korosztályi sajátosságok alatt értjük például a személyiség érettségi fokát, amelyet figyelembe 

kell venni a mediációs ülés alatt a bûntudat felkeltésekor. Ez a bûntudat azonban nem magában való 

vezeklés, hanem az ôszinte bocsánatkérés alapját jelenti, amely a mediációs eljárás fontos része.  

A kommunikációt befolyásolhatja több fiatalkorú terhelt jelenléte esetén a fiatalokra jellemzô összetar-

tás, a barátoknak való megfelelés, a kortárscsoport normáihoz való igazodás lehetôsége. Ez a szem-

pont nehezítheti vagy könnyítheti is a felelôsség felvállalását, a bocsánatkérést és a jóvátételt. 

A mediációs üléseken korosztályi sajátosságok megnyilvánulási formáival is számolni kell, mint 

a látszólag ok nélküli nevetés vagy az eseményekkel kapcsolatban tanúsított (látszólagos) közöny 

(Kertész, 2008).

Ezeket a szempontokat figyelembe kell venni azokban az esetekben, amikor a terhelt (vagy  

a sértett) fiatalkorú. Az interjúk alkalmával a mediátorok kiemelték azokat a mediátori eszközöket, 

melyeket hangsúlyosan alkalmaznak, abban az esetben, amikor az ülésen fiatalkorú a terhelt.  

Az egyik ilyen lehetôség, hogy a mediátorok nagyobb hangsúllyal igyekeznek megjeleníteni  

a felelôsség kérdéskörét, igyekeznek kiemelni a fiatalkorú saját vállalásait:

„Jobban körbejárjuk a felelôsség témakörét, a fiatalkorúaknál kicsit segíteni kell ôket 

rávezetéssel és az összefüggéseket sem látják feltétlenül, mint egy felnôtt ember.”

„A mi elsôdleges célunk nem az, hogy neveljünk, de az általunk feltett kérdésekre 

jöhetnek olyan válaszok, ami hatására a fiatalkorú belátja, hogy nem kellett volna  

ezt tennie, vagy másképp kellett volna viselkednie, és ha legközelebb egy hasonló 

szituációba keveredik, mi lenne a helyes viselkedésmód.”

További speciális eszközként jelölték meg – az egyébként a mediáció rendes eszköztárába 

tartozó – ún. különtárgyalást. 

A különtárgyalás során a mediátor az ülésen résztvevô felekkel külön-külön, négyszemközt 

beszél, és a beszélgetésbôl csak azt viszi vissza az ülésre, melyre engedélyt kapott a terhelttôl 

vagy a sértettôl. 
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A fiatalkorúak esetében ezen eszköz alkalmazásának oka a következô lehet:

„Zárkózottabbak egy ilyen szituációban. Nehéz megnyitni ôket. Hátráltató tényezô, 

hogy valamelyik szülôje is jelen van, és elôtte nem mondd el olyan részleteket, amiket 

otthon sem mondott el.”

A mediátorok szerint fiatalkorúak esetében kiemelt jelentôsége van annak, hogy a mediációs 

ülés szembesíti az elkövetôt a sértettel, a sértett érzelmeivel, ezen keresztül pedig az elkövetett 

cselekmény következményeivel:

„Maga a sértett is fel tud neki tenni kérdéseket és van lehetôsége elmondani, hogy 

neki milyen hátrányt okozott a cselekmény, akár anyagi, akár testi-lelki értelemben. 

Ezt a fiatalnak végig kell hallgatnia, és ha a sértett sír, vagy kiabál vele, azt is  

kénytelen végighallgatni – persze a mediátor ezt próbálja tompítani, de a fiatalkorú 

pontosan látja egy másik emberben az indulatokat, amit az ô cselekedete okozott. 

Azt gondolom, hogy ez az, aminek lehet hatása.”

Szülôi attitûd

A szülôk mediációhoz való viszonyulásának, hozzáállásának kérdése azért merült fel, mert egy kom-

munikáción alapuló eljárás nagyban múlik a szereplôk viselkedésén, véleményén. (A szülôk mediációs 

ülés alatti viselkedésére a fent említett esettanulmányokat összefoglaló kötet nem tért ki.)

A mediátorok a szülôk attitûdjével kapcsolatosan változatos képet festettek le, de többségé-

ben hangsúlyos véleményként jelent meg az együttmûködô szülôi magatartás. Több mediátor 

kiemelte, hogy a „hatósági eljárás” tudata nem csak a fiatalkorúakra, hanem a felnôttekre, így  

a szülôkre is hatással van.

„Ha a hatóság túlreagálta a fiatalkorú tettét, akkor nagyon együttmûködôek.  

De van, akin látszik, hogy már ô maga is számon kérte a gyereket többször és itt is 

elmondja, hogy mennyire nem helyesli a gyerek tettét, és próbál együttmûködni 

velünk is és a hatóságokkal.”

Kevésbé együttmûködô vagy a gyermekét védô szülôi attitûd olyan helyzet elé állítja a mediátort, 

melyet az ülés alatt kell megoldania. Ebben a megoldásban az érvényesül, hogy a mediátorok 

igyekeznek elsôsorban a fiatalkorú terhelteket bevonni a mediáció folyamatába, a felelôsség sze-

mélyes vállalása miatt a szülôk „másodlagos szereplôként” vannak jelen az ülésen. Azonban az is 

elképzelhetô, hogy a szülôk érzelmei, véleményei segítik a fiatalkorút is megnyílni és érzelmeirôl 

beszélni. Mindez pedig a bocsánatkérés szempontjából kiemelt jelentôségû.
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Az elkövetés és a mediáció között eltelt idô

A mediációs ülés hatékonysága kapcsán az interjúalanyok kiemelték az idô kérdéskörét: véleményük 

szerint a mediáció preventív hatását az is befolyásolja, hogy az ülésre a bûncselekmény elköve-

tése után több mint 1 évvel késôbb kerül sor. Az eljárás hosszadalmas, azon belül is leginkább  

a nyomozati szak hosszú, közel fél év, majd ha az lezárult, az ügy átkerül az ügyészségre. összes-

ségében akár 1 év is eltelhet, mire egy bûncselekmény elkövetôje mediációs ülésen vehet részt. 

(Abban az esetben, ha abba a sértett fél is beleegyezik.)

„10-bôl 9 fiatalkorú azt mondja, hogy már nem is emlékszik rá, mi és hogyan történt, 

miért csinálta. Szerencsésebb lenne, ha az elkövetés idejéhez közelebb esne a mediáció. 

Van olyan eset, hogy több fiatal követi el a cselekményt és azóta nem is tartják a kap-

csolatot, mert valamibôl hirtelen lett egy tettenérés és utána a szülôk nem engedik, hogy 

utána tartsák a kapcsolatot, így nem tudják, mi van a másikkal. Eltelik több mint egy év, 

aztán itt találkoznak újra és ketten együtt már nehézkesen vállalnak felelôsséget.” 

„Ha 1 vagy 2 héttel a bûncselekmény után lenne a mediáció, az egészen más 

lenne, mert friss lenne az élmény, hatásos lenne az eljárás is. De így, hogy eltelik 

1-2 év és ezalatt azt tapasztalták, hogy nem történik semmi.”

Pártfogó felügyelet vs. mediáció

A megkérdezett mediátorok szerint a fiatalkorú terheltek esetében alkalmazott mediációs ügyek 

kisebb arányának az az oka, hogy az elrendelôk kevéssé hisznek abban, hogy a mediáció során való-

ban a fiatalkorúak vállalják a felelôsséget elkövetett tettükért. Az elrendelô szempontja szerint az 

anyagi, pénzbeli jóvátételt a szülô vállalja, hiszen önálló egzisztenciával a fiatalok nem rendelkeznek. 

A megkérdezett mediátorok tapasztalata szerint az elrendelôk a fiatalkorú elkövetôk esetében 

szintén alkalmazható pártfogó felügyelet felé fordulnak nagyobb bizalommal. Ennek okát abban 

látják, hogy míg a mediáció folyamata egy, esetleg két ülés, illetve a megállapodásban foglaltak 

teljesülésével lezárul, addig a pártfogó felügyelet jóval hosszabb ideig eltart. A pártfogó felügyelet 

a fiatal számára rendszeres kapcsolattartást jelent a pártfogó felügyelôvel. 

Jóvátétel, bocsánatkérés

A fentiekhez szorosan kapcsolódik, hogy az áldozatok számára a bocsánatkérés nagy jelentôséggel 

bír. Nagymértékben hozzájárul az elszenvedett sérelmek feldolgozásához, ha látják az elkövetô 

érintettségét, ôszinte bocsánatkérését és megtudhatják, megkérdezhetik az elkövetés okait, 

körülményeit. 
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A sértett számára nyújtott érzelmi jóvátétel mellett a fiatalkorúak felelôsségvállalását támogató 

egyéb jóvátételi formák megtalálását is hangsúlyozták a mediátorok. A fiatalkorú terheltek gyakran 

végeznek kétkezi jóvátételt, például megrongált tárgyak, eszközök helyreállítását, vagy olyan jóvá-

tételt, amely nem feltétlenül kapcsolódik közvetlenül a konkrét károkozáshoz, például kerti munkák, 

festés stb.

A mediátorok szerint az életkori sajátosságokra nem csak ôk, hanem a mediációs ülések áldozati 

oldalának résztvevôi is figyelnek: 

„Sok függ a sértettôl, van, aki csak meg akar szabadulni az ügytôl és utána nem 

akar vele foglalkozni, de van nagyon sok olyan sértett is, aki tudja, hogy fiatalkorú 

volt az elkövetô és szeretné, hogy az tanuljon az ügybôl és pl. 3x8 óra munkát dol-

gozzon le valahol, ahol okozta a kárt, vagy pl. fessenek ki egy csónakházat, még ha 

nem is ott történt a bûncselekmény. Sokszor az a tapasztalat, hogy sokkal inkább 

felkészültebbek egy „fk-ás” büntetôügyben a sértettek: tudják, hogy gyerekek voltak 

az elkövetôk és így készülnek a jóvátétellel.”

A teljesítmény szubjektív megítélése

A mediátorokat az interjú során arra is kértem, hogy értékeljék a fiatalkorúak mediációjának haté-

konyságát: rendszerszinten, valamint egyéni szinten. Mi az, ami rendszerszinten, például a szer-

vezet belsô szabályozásában, mûködésében hozzájárul a hatékonysághoz, esetleg gyengíti azt; 

és mi az, amit a mediátor mint szakember tehet a hatékonyság érdekében?

A rendszerszintû megközelítéssel kapcsolatban a mediátorok kiemelték, hogy fontosnak tartották, 

az ugyanazon hivatalon belüli pártfogó felügyelôkkel való együttmûködést. Ez abban az esetben 

valósul meg, ha a közvetítôi megállapodásban foglaltakat a pártfogó felügyelô ellenôrzi, vagy ha az 

ügyész a fiatalkorú pártfogó felügyeletét rendeli el a közvetítôi eljárás befejezése után.7

„Szoktunk konzultálni, ha a közvetítôi eljárás után rendeli el a bíróság a pártfogó fel-

ügyeletet, akkor is szoktunk konzultálni, mert akkor ô is látja, hogy mi lett a fiatallal.”

A mediátorok arra a kérdésre, hogy egyéni, vagyis az adott szakember szintjén mi befolyásolja 

a mediáció hatékonyságát, egyértelmûen a fent említett „speciális eszköztárukat” emelték ki,  

7  A közvetítô eljárás megállapodásának teljesítését általában a közvetítô ellenôrzi. Ha a megállapodásban 
foglaltak indokolják (pl. a teljesítés hosszú idôre nyúlik el), az ellenôrzésre pártfogó felügyelô jelölhetô ki 
(8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet a Pártfogó Felügyelôi Szolgálat tevékenységérôl 2. § (1) bekezdése). 
Emellett, ha a közvetítôi eljárás befejezése után, a közvetítôi eljárással összefüggô büntetôeljárásban az 
ügyész pártfogó felügyeletet rendel el, akkor a közvetítôi eljárásban létrejött megállapodás teljesítését is  
a pártfogó felügyelô ellenôrzi (a fenti rendelet 51. § (1) bekezdése).
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valamint azt, hogy ennek csiszolása, fejlesztése elengedhetetlen. Ez a kérdéskör rendszerszintû 

témaként is megjelent, a képzések és a szupervízió lehetôségével összekapcsolva. 

Fejlesztési lehetôségek

Képzések

A megkérdezett mediátorok szerint különösen fontos lenne a fent bemutatott eszköztár fejlesztése, 

de legalább szinten tartása. Emellett kifejezték a szakmai-módszertani vezetés iránti igényüket, 

amely megyei vagy országos szinten segítene összefogni a szakembereket és szakmai irányítást 

nyújtana számukra.

„Az nagyon hiányzik nekünk, hogy nincs, aki összefogja a mediátorokat, és hiányoz-

nak a képzések, például arra vonatkozóan is, hogy hogyan lehet megnyitni a fiatalokat 

a mediációs ülés során. Az én végzettségem jogász, vagyis semmilyen elôképzettségem 

nincs fiatalokkal kapcsolatosan. A kollégáimat láttam dolgozni, az alapján próbálok én is, 

de a speciális szervezett képzések nagyon hiányoznak: a mediációval általában mód-

szertani értelemben foglalkozó képzések és a szupervízió. Szakembereknek kellene 

olyan képzéseket tartani, ami kifejezetten a mediációra vonatkozna és ezen belül a fiatal-

korúakra vonatkozó kérdésekben is. Ebben lehetne fejlôdni.” 

ügyek, ügycsoportok száma 

A büntetôügyi közvetítôi eljárást a mediátorok a megyei kormányhivatalokon belül, egyéb, a párt-

fogó felügyelôi szolgálat keretében ellátott ügycsoportokkal együtt látják el. Ez alól csak a Budapest 

Fôváros Kormányhivatalának Gyámügyi és Igazságügyi Fôosztálya kivétel, ahol önálló egységként 

a Bûnmegelôzési Jóvátételi Szolgálat látja el a mediációs feladatokat. (Az önálló egység felállítása 

itt még inkább indokolt, mert Budapesten a legnagyobb a büntetôügyi mediáció elrendelések aránya.) 

A megyei kormányhivatalokban tevékenykedô mediátorok tehát pártfogó felügyelôi tevékenységük 

mellett látják el mediátori feladataikat. 

Jelenleg a hazai pártfogók ügyterhelése igen magas: több megyében a 300 fôt is meghaladó 

ügyszámmal dolgozó pártfogókról beszélhetünk, amely messze meghaladja a jogszabályban ajánlott 

mértéket.8 A 90-es években az amerikai pártfogó felügyeletet, a hasonlóan magas kliensszám 

miatt az a támadás érte, hogy egy „könnyed kézlegyintéssé” vált (Kerezsi, 2006: 106). Ezek alapján 

ugyanezt feltételezhetjük a hazai helyzetrôl is.

8  „Pártfogó felügyelet végrehajtása” ügycsoportban, a folyamatban lévô ügyek ajánlott maximális száma 
fiatalkorúak esetében 45 ügy, felnôtt korúak esetében 65 ügy – a Pártfogó Felügyelôi Szolgálat felállításának 
és mûködésének szabályozási elveirôl szóló 1183/2002. (X. 31.) számú Korm. határozata szerint.
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További gondolatok, dilemmák

A büntetôügyi mediáció hazai bevezetését hosszas elôkészítô munka elôzte meg, amely nemcsak 

jogszabályi elôkészítést jelentett, hanem az akkori pártfogó felügyelôk közül mediátorok képzését is. 

A felkészült mediátorok szakmai szupervízió támogatásával kezdték kiépíteni a büntetôjogi mediáció 

hazai alkalmazását, valamint az új belépô mediátorokat szakmai alapon szervezôdô mentor rendszer 

támogatta a munkavégzésben. A fent bemutatott interjúkból is kiderült, hogy a mediátorokban jelenleg 

erôs szakmai igény mutatkozik a szupervízió és egyéb szakmai támogatás iránt. 

A pártfogó felügyelet fentiekben bemutatott mértékû leterheltsége mellett joggal merül fel a kér-

dés: miért hatékonyabb eljárás az elrendelôk számára a bûnismétlés megelôzésében, a fiatalok 

normakövetô magatartásának felkeltésében egy leterhelt rendszerként mûködô pártfogó felügyelôi 

szolgálat, mint a mediációs eljárás? A kérdéskört azzal is ki kell egészítenünk, hogy a megyei igaz-

ságügyi szolgálatoknál ugyanaz a pártfogó kerül mediátor szerepbe is, akinek munkájára a fent 

leírt ügyterhelés vonatkozik.

Ezek azok a dilemmák, melyek szükségessé teszik a mediáció, valamint a pártfogó felügyelet 

„monitorozását” is, azt a jobbító szándékú megközelítést, amely ezen eljárások hatékonyságát 

vizsgálják. Fontos továbbá az országos, de mindenekelôtt megyei szintû szakmai-módszertani 

fórum megalkotása, illetve a szakmai szupervízió visszaállítása. Ezek ugyanis azok a szakmai 

garanciák, melyek a büntetôügyi mediációt hatékonnyá tehetik. 

Véleményem szerint a fiatalkorú elkövetôk újabb bûnelkövetésétôl hatékony visszatartó erôt 

jelent a büntetôügyi mediáció eszköztára. A mediáció mint módszer tehát hiteles és elfogadott, 

amit a mediáció növekvô számú elrendelése is mutat. A dilemmák, szakmai kérdések a jogintéz-

mény végrehajtásának körülményei: az ügyterhelés és a szakmai támogatottság témaköreiben 

merülnek fel.
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TöröK SZABoLCS – BÓNé VEroNIKA1

A párterápia költséghatékonysága  
a nemzetközi irodalom tükrében

A társadalmak számára a házasságok (vagy más hosszú távú elkötelezôdéssel járó kapcsolatok) 

megromlása jelentôs költségekkel jár, legyen ezek következménye akár válás, hosszan tartó konf-

liktus vagy házastársi stressz (Gurman–Fraenkel, 2002). 

Számos vizsgálat (idézi: Amato, 2000) bizonyítja, hogy a kölcsönös elégedettséggel járó  

párkapcsolatok jobb egészségi állapottal, általános jólléttel, hosszabb életkorral, kevesebb  

egészségügyi problémával és stabilabb anyagi helyzettel járnak együtt. Ezzel szemben az  

elhúzódó kapcsolati konfliktusok (házastársi stressz) olyan gyakori pszichés zavarok megnövekedett 

elôfordulásával mutatnak összefüggést, mint a depresszió, a szorongásos kórképek, illetve  

a drog- és alkoholfogyasztás (Halford–Snyder, 2012).

A párterápiák gazdasági hatékonyságáról elmondható – akár önmagukban nézzük ôket, 

akár egyéb terápiákkal való összevetésben –, hogy összehasonlítva a populáció más konfliktusos 

párkapcsolataival a terápiában résztvevô családok kevésbé szorulnak rá a költséges szociális 

és egészségügyi szolgáltatásokra. Kevesebb segélyre, kevesebb orvosi ellátásra van szükségük 

(mind szomatikus, mind pszichés betegségekre vonatkozóan), a munkaerô-piaci hatékonyságuk 

pedig mind családjuk, mind az állam számára kedvezôbb, jövedelmezôbb (Fals-Stewart és 

mtsai, 2005).

Egy több adatbázist feldolgozó tanulmány arra az eredményre jutott, hogy hat hónappal  

a párterápiát követôen 21%-kal kevesebbszer fordultak orvoshoz a párok, a sürgôsségi 

orvoslátogatások pedig 47%-os csökkenést mutattak. Ezen belül a gyakori orvoshoz fordulók 

(négy vagy több alkalom hat hónap alatt) csoportjába tartozók a párterápiás folyamatot követôen 

38%-kal kevesebb alkalommal fordultak tüneteik miatt orvoshoz, 56%-kal kevesebb laboratóriumi 

vagy röntgenvizsgálaton vettek részt, sürgôsségi betegellátásban pedig 78%-kal kevesebbszer 

részesültek (Crane, 2008).

Egy amerikai kutatócsoport tagjai két vezetô párterápiás módszer (a viselkedésterápiás elveken 

alapuló és az érzelem fókuszú párterápiás módszer) empirikus szakirodalmi eredményei alapján 

készítettek átfogó költséghatékonysági elemzést, mely szerint minden párterápiára költött dollár 

1,85–2,50 dollárt hoz vissza. A számítási modelljük a terápiák közvetlen költségén túl tartalmazta 

1  Dr. Török Szabolcs, pszichoterapeuta szakorvos, családterapeuta, Semmelweis Egyetem Egészségügyi 
Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet, torok.szabolcs@public.semmelweis-univ.hu; Bóné Veronika, 
szociológus, PhD-hallgató, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet.
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a párkapcsolatban élô teljes lakosságra vonatkozó szûrési költségeket, a terápiás folyamatból 

kimaradó párok okozta veszteségeket, és a terápiás ellátás adminisztratív költségeit is; illetve 

meghatározta a párterápiák hatékonysági vizsgálatokkal alátámasztott gazdasági hasznát.  

Az érzelem fókuszú párterápia 89%-ban, míg a viselkedésterápián alapuló módszer 83%-ban 

javított a párkapcsolati mûködésen, melyet különbözô kapcsolati elégedettséget mérô pszichológiai 

skálákkal mértek (Dyadic Adjusment Scale, Maudsley Marital Questionnaire, Marital Adjustment 

Scale, General Happiness rating Scale) (Byrne és mtsai, 2004). A terápiás folyamatban részt 

vett párok továbbá 21%-kal kevesebbszer vették igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, mint 

a terápia kezdete elôtt. Modelljükben számításba vették továbbá a válás direkt és indirekt állami 

költségeit, a terápián részt vevô, illetve részt nem vevô párok válási arányát véve alapul (Caldwell 

és mtsai, 2007).

Bár a párkapcsolati terápiákat nem a pszichés zavarokkal élô személyek ellátására fejlesztették 

ki, alkalmazásuknak pozitív hatása van az olyan felnôttkori pszichés zavarok esetében is, amelyek 

gyakran együtt járnak párkapcsolati konfliktussal. Ilyenek többek között a szorongásos zavarok,  

a depresszió, az alkoholizmus, a gyerekkori trauma következményeként fellépô poszttraumás 

stressz szindróma. A párterápia költséghatékonyságát elemzô kutatások – éppen ezért – gyakran 

célzottan e kórállapotokat vizsgálják (Gurman, 2011). 

Néhány konkrét vizsgálat a fenti csoportból: 

A depresszióval küzdô páciensek kezelésében az érzelem fókuszú párterápia legalább 

ugyanolyan hatékonynak bizonyult, mint a gyógyszeres kezelés, de a gyógyszeres kezelést 

idôközben abbahagyók (terápiából kiesôk) aránya 56,8% volt, szemben a párterápia 15%-os 

kiesési rátájával. Ez utóbbi elônye továbbá, hogy nem kell számolni a gyógyszeres kezelés mellék-

hatásaival. Számos vizsgálat összecsengô eredményei bizonyítják, hogy járulékos kapcsolati 

probléma jelenléte esetén, a párterápia a leghatékonyabb módja a depresszió kezelésének, 

ráadásul férfiak számára sokkal elfogadhatóbb, mint az egyéb terápiás eljárási formák 

(Wittenborn és mtsai, 2012).

A szintén népbetegségként számon tartott alkoholbetegség esetében a párterápiás kezelés 

során minden elköltött dollár 5,87 dollár megtérüléssel járt egy nagy elemszámú vizsgálat adatai 

alapján. Egy, illetve két évvel a terápia után kevesebb volt az elfogyasztott alkohol mennyisége, az 

alkoholfogyasztó napok száma, továbbá kevesebb volt az alkoholfogyasztással összefüggô állami 

finanszírozású egészségügyi és jogi kiadás is (o’Farrell és mtsai, 1996).

Egyéb szerhasználók esetében is több költséghatékonysági vizsgálat született; az alkohol- 

betegekhez hasonlóan a viselkedésterápiás megközelítésben végzett párterápián részt vevô  

páciensek esetében kevesebb a droghasználó napok száma, hosszabb az absztinens periódus, 

kevesebb a droghasználattal összefüggô rendôrségi ügy, illetve kórházi kezelés (Fals-Stewart  

és mtsai, 2001).

Egyéb mentális betegségekre is pozitív hatása lehet a párterápiának. Egy skizofrén betegek 

adatait feldolgozó kansasi vizsgálat a kórházi kiadások, gyógyszerkiadások csökkenésének  
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következtében évi 6–800 dolláros állami költségcsökkenést mutatott a párterápiás ellátások integ-

rálása kapcsán (Crane–Christenson, 2012).

A bemutatott tanulmányok eredményei alapján kijelenthetô, hogy a különbözô párterápiák 

oktatásának és gyakorlati alkalmazásának támogatása rövid- és hosszútávon egyaránt szolgálja 

az állam, a társadalom és az egyén érdekeit is. országonként eltérô lehet ugyan többek  

között a képzés költsége, a terápiás központok infrastrukturális fejlesztése, illetve az érintett 

párok terápiához való hozzáállása, azonban a kezelések hatékonyságának több évtizedes  

irodalma megbízhatóan jelzi ezen terápiák széles körû elterjedésének pozitív következményeit. 

A nemzetközi irodalomra való jelen kitekintésünk alapján összefoglalásként elmondható, hogy  

a párterápiás beavatkozások finanszírozási kérdései és a hazai szociális és egészségügyi ellátó-

rendszerben való megjelenésének lehetôségei fontos további kutatási és elemzési témák lehet-

nek a jövôben. 
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