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Mediáció: Költségtakarékos konfliktusmegoldás 

A vállalati belső konfliktusok Németországban évente több mint 50 
milliárd euró kárt okoznak, és jóval meghaladja ezt a kívülállókkal 
kialakuló viták során jelentkező veszteség. Ezért a német vállalatok 
egyre növekvő számban alkalmazzák a gazdasági mediációt az 
egymás közötti vagy a vállalatokon belüli összeütközések megoldá-
sára. A mediáció olyan vitarendező módszer, amelyben két vagy 
több szembenálló fél egy harmadik, független személy – mediátor – 
közreműködésével oldja meg konfliktusát. 
 
Tárgyszavak: mediáció; konfliktusmegoldás; mediátor; 

humánerőforrás-gazdálkodás; továbbképzés. 

A gazdasági mediáció az EU által szorgalmazott  
konfliktuskezelés 

„A problémákat soha nem lehet ugyanazzal  
a gondolkodásmóddal megoldani, amely által azok keletkeztek.” 

(Albert Einstein) 
 
 
A mediáció olyan vitarendező eljárás, amelyben két vagy több 

szembenálló fél egy harmadik, független személy – a mediátor – közre-
működésével oldja meg konfliktusát. 

A gazdasági mediáció a vállalatok közötti és a vállalatokon belüli 
összeütközésekre vagy éppen az együttműködések előkészítésére al-
kalmazható közvetítési eljárás. 

Az Egyesült Államokban, Japánban, Angliában és Izraelben a me-
diáció a vitarendezési kultúra szerves részét képezi. Nyugat-Európában a 
vállalkozásoknak nyújtandó támogatások elbírálási szempontjai között 
mint pénzügyi kockázati tényezőt elemzik a konfliktuskezelés rendszerét 
és a mediáció alkalmazását: az EU a mediáció egyre szélesebb körű al-
kalmazását szorgalmazza, így például az Európai Közösség által finanszí-
rozott szolgáltatási szerződések általános feltételei közé már felvételre 



került. Az Európai Bizottság 2004 júliusában konferenciát tartott az alter-
natív vitarendezésről és átdolgozták a mediátorok magatartáskódexét. 

Mikor alkalmazható a gazdasági mediáció? 

Az alkalmazási területek szerteágazóak és az osztályok közötti konf-
liktusok és az interkulturális problémáktól a vállalategyesítésnél vagy át-
szervezésnél felmerülő problémákig terjednek. Ezekben az esetekben a 
mediáció időben és pénzben is sokkal előnyösebb rendezést tesz lehe-
tővé, mint a hosszadalmas és drága pereskedés. Ezt az empirikus ada-
tok is alátámasztják: nagyobb perértéknél a mediáció költségei csak tö-
redékét teszik ki a bírósági megoldásokénak.  

– Különösen jól alkalmazható a mediáció cégek közötti vitákban a 
szerződések értelmezésére, végrehajtására, fizetési problémákra, 
a garanciára, személyiségi jogok megsértésére valamint verseny-
jogi és védjegybirtoklási ügyekben.  

– Belső konfliktusok esetén, tipikusan a humánerőforrás területén, 
pl. a menedzserek munkaviszonyának megszüntetése, a munka-
adók és munkavállalói érdekképviseleti szervek (szakszervezet, 
üzemi tanács), az egyes szervezeti egységek vagy ezek vezetői, 
ill. munkatársai összteljesítményt rontó súrlódása, valamint a 
mobbing eseteiben. 

– A cégek–vállalkozók közötti együttműködés területén felmerülő 
érdekfeszültségek pl. vállalkozók és alvállalkozók tárgyalásai, 
gyártók és kereskedők közötti éves árviták, jogszabályváltozások, 
EU-csatlakozás miatti érdekkülönbségek és közös invesztíciók 
esetében. 

– Hasznos lehet a cégen belül mediátorok kiképzése és alkalmazá-
sa, például többek között a humánerőforrás-gazdálkodás vagy a 
vevő–szállító viszonylatban. 

Tanulmányok, felmérések eredményei 

Az Egyesült Államokban végzett felmérések alapján, amelyeket egy 
empirikus németországi tanulmány is igazol, elmondható, hogy a 
mediációs beszélgetések 80%-a sikerrel végződik és mivel a megegye-
zés együttműködés eredménye, ezért igen magas elfogadottsággal bír. 

Az említett német felmérés szerint (Hommerich/Kriele: Marketing für 
Mediation) a gazdasági mediáció szempontjából  

 

 



– az első helyen áll a személyes kapcsolatok fenntartása, 
– a második helyen a költségcsökkentés, 
– a harmadik helyen a saját felelősségű konfliktusmegoldás, 

továbbá az imázsveszteség elkerülése és az időtakarékosság (szemben 
egy elhúzódó bírósági perrel) játszik még fontos szerepet egy gazdasági 
mediátor alkalmazásakor. 

Azon vállalatok, amelyeknek már volt mediációs tapasztalatuk, azok 
képviselői ismét alkalmaznák ezt a módszert.  

21%-a a megkérdezett vállalatoknak külső mediátort, 43%-uk pedig 
belső, azaz a munkatársi körből venné szívesen a mediátort a különböző 
konfliktushelyzetekben (pl. mint csoportmediátor). 

A felmérés szerint a gazdasági mediáció nagy piaci potenciállal ren-
delkezik (1. ábra): a mediátorok között feltett kérdésre a megkérdezettek 
76%-a a vállalatok közti konfliktusmegoldást jelölte meg másodiknak és 
43% pedig a belső problémák esetén látja a gazdasági mediáció jelentő-
ségét. 
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(a válaszadók több szempontot 
 is bejelölhettek) 

1. ábra A mediáció felhasználási területeinek piaci potenciálja 

Sikeres peren kívüli megegyezés mediációval –  
alacsony költséggel 

Dr. Thomas Ditges németországi mediátor és jogász felmérése sze-
rint (Mediation und Rechtsstreiten Kosten- und Effizienzvergleich) a per-
érték növekedésével a bírósági eljárás során a költségek hatványozód-



nak, míg a mediációval a legrosszabb esetben is a harmadát teszi ki a 
perköltségnek egy mediáció költsége. A perérték növekedésével a bíró-
sági költségek hihetetlen mértékű növekedést mutatnak: 100 000 euróig 
akár a perértéket is meghaladhatja a pereskedés összköltsége. 

Ehhez képest a mediáció (mediátor) költsége százalékosan nézve 
és a perértékhez viszonyítva is sokkal költségkímélőbb (1. táblázat). 

Pl.: Egy 10 ezer eurós perértéknél a bírósági költségek eléérhetik 
akár a 19 ezer eurót is, ezzel szemben mediációval „csak” 6000 euró, 
azaz ennek egyharmada a költség. 

 
1. táblázat 

Költség-összehasonlítás – mediációs- és bírósági perköltségek 
 
Perérték Költségek mediációval a bírósági  

peres költségek %-ában 
10 ezer euró 34 
100 ezer euró 22 
1 millió euró   7 
10 millió euró   3 
 

Középvállalatok és a mediáció –  
A középvállalatok egyre többször veszik igénybe  
a gazdasági mediációt 

A németországi Gesellschaft für Wirtschaftsmediation und Konflikt-
management (GWMK), azaz a Gazdasági Mediációs és Konfliktusme-
nedzsment Társaság 2005. június 24-én megtartott éves kongresszusán, 
amelyet a társaság a helyi IHK-val közösen rendezett meg, felhívták a 
figyelmet arra, hogy a középvállalatok életében felmerülő különböző 
konfliktusokat gyorsabban és költség- és kapcsolatkímélőbben lehet 
mediácóval megoldani, mint bírósági úton. 

Dr. Thomas Ditges mediátor és jogász a kongresszuson arra hívta fel 
a figyelmet, hogy egy 16 ezer euró perértékű esetben egy bírósági úton 
meghozott döntés kétszer olyan sokba kerül, mint egy mediátorral meg-
hozott egyezség- rámutatva arra is, hogy amennyiben bírósági peres 
megoldás születik, akkor annak költségeibe bele kell számolni az eddig 
elhanyagolt ún. kalkulációs költségeket is, úgy mint a munkahelyi költsé-
geket, a felek költségeit a bíróságon kívül, valamint az elmaradt hasznot. 

 



Gazdasági mediáció a gyakorlatban. 
Németországi példák a konfliktuskezelés mediációval való 
megoldásához1 

Az AGIV AG, Frankfurt a.M. 2000. november 10-én adta hírül, hogy 
egy sikeres mediációs folyamat játszódott le közte és a Hollandische Be- 
ton Groep nv között. A két fél között a Wayss & Freytag AG (Rt.) a meg-
szerzése során, amely a Hollandische Beton közreműködésével valósult 
meg, jelentős nézeteltérés alakult ki, aminek az lett az eredménye, hogy 
a Hollandische Beton a tartományi bíróságnál Frankurtban kártérítési kö-
vetelést nyújtott be az AGIV ellen. Miután az egyezségi eljárás meghiú-
sult, a felek mediátort vettek igénybe Prof. Dr. H.E. személyében, aki a 
GWMK tanácsának tagja. A mediáció mindkét fél számára megelége-
déssel szolgált, a megegyezés részleteiről hallgatási kötelezettséget vál-
laltak és az ügyet lezárták. 

Mediáció az energiaiparban 

Az energiaiparban történt liberalizáció okán keletkezett áresés kö-
vetkeztében egy energiaellátó vállalat felszólította egyik beszállítóját, 
hogy árait kb. 200 millió euróval csökkentse. A szállítás alapját hosszú 
távú, évtizedek előtt kötött szerződések képezték. Amikor az ártárgyalá-
sok 1999 végén meghiúsultak, úgy tűnt, hogy egy bírósági per elkerülhe-
tetlen. A két fél végül megegyezett abban, hogy mediációs tevékenysé-
get vesz igénybe. A vállalatok néhány nap alatt közös, jövőorientált és a 
2010-es évet is meghaladó megoldást találtak. A folyamat során a felek 
maradtak a megegyezés közös irányítói és megerősítették partneri vi-
szonyukat. 

A közvetlen mediációs költségek a bírósági és ügyvédi költségek 
1%-át sem haladták meg, amelyek előreláthatólag 11 millió euróba kerül-
tek volna. 

Mediáció egy tanácsadási szerződésből adódó  
vita okán 

Egy számítástechnikai tanácsadó cég és egy textilipari üzem ta-
nácsadási szerződést kötöttek, amely a tanácsadói cég által vezetett 
projekt megvalósítását tartalmazta. Hamar problémák léptek fel, miután 
                                                 
1 Forrás: Gesellschaft für Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement e.V, München – 
Gazdasági Mediációs és Konfliktusmenedzsment Társaság. 



a szolgáltató nem tudta betartani a projekt időkeretét. A felek egymást 
okolták, amíg a textilgyár nem sokkal az időterv lejárta után a projekt hát-
ramaradt lebonyolítását meghiúsultnak tekintette. A tanácsadócég fize-
tési igénnyel állt elő. A mediáció során a mediátor feltérképezte a felek 
érdekeit, amely során főként a pénzügyi megegyezés tűnt nehéznek. A 
mediátor támogatásával az ügy végül mindkét fél megelégedésével zá-
rult.  

Mediáció egy keretszerződés kötelezettségeiből  
adódó vita okán 

Egy mérnökcég és egy magas teljesítményű motorokat előállító vál-
lalat egy keretszerződésben fejlesztések elvégzésére állapodott meg. 
Nem egyértelműen volt megszabva a mérnökcég által teljesítendő éves 
fejlesztések mértéke. Személyes feszültségek miatt a motorgyártó cég a 
mérnökirodával való forgalmát lecsökkentette, a mérnökcég munkatársa-
it magához csalta és végül a folyamatban lévő kifizetéseket a már elvég-
zett tevékenységre leállította. Ennek következtében a mérnöki irodát 
csőd fenyegette. 

A mérnökiroda kártérítést követelt. A felek végül mediációs eljárást 
vettek igénybe, amely során mindkét részről egy további együttműködési 
hajlandóságnak adtak hangot. 

A mediáció három találkozás után sikerrel végződött.  
A felek mediációs megegyezést kötöttek, amelyben megegyeztek a 

jövőbeli éves forgalomban és a motorgyártó kötelezte magát, hogy többé 
nem csalja magához a másik cég munkatársait. A mediáció így biztosí-
totta az üzleti kapcsolat folytatását, amely egy peres eljárás során aligha 
fejeződhetett volna be így. 

Gazdasági mediátor továbbképzés 
A szállítókkal és megrendelőkkel szemben kialakuló nehézségek, 

problémák a dolgozókkal vagy nézeteltérés a nemzetközi partnervállala-
tokkal: az egykor szakmainak indult vitákban hamar az érzelmek veszik 
át a prímet, és tévhit, hogy az álláspontok megszilárdulása teszi lehetővé 
a konfliktusok megoldását, mert ez a bíróság dolga lesz. 

A legtöbb konfliktus mögött vállalati, gazdasági vagy személyes ér-
dekek állnak. A gazdasági mediáció lehetőségeiből merítve idejekorán 
lehet elemezni, valamint az érdekeknek megfelelően megoldani a konf-
liktusokat. A gazdasági mediáció fő alkalmazási területét az osztályok 
közötti konfliktusok, az interkulturális problémák, a projektekhez kapcso-

 



lódó vagy a vállalategyesítésnél, vagy átszervezésnél, valamint vállala-
tok között felmerülő problémák képezik. 

A gazdasági mediáció alkalmazásának előnyei: 
– a vállalati és nem a jogi szempontok állnak az előtérben, 
– a jövő követelményeinek megfelelő megoldások alkalmazása, 
– az erőforrások kímélése, költségcsökkentés, 
– a megbízható tervezhetőség, 
– a bizalmas eljárásmód, 
– a gazdaságilag is ésszerű előnyök biztosítása. 
A konfliktusban érintett feleket a mediátor független harmadik félként 

(közvetítőként) irányítja és támogatja a konkrét konfliktus vagy vita meg-
oldásában. A mediátor tevékenysége nagyfokú integritást, konfliktustűrő 
és kezelő képességet, valamint megbízhatóságot igényel. 

Együttműködésben a berlini Steinbeis Transfer-Institut 
International Business Law-val és az Első Magyar  
Gazdasági Mediációs Közhasznú Alapítvánnyal  

Magyarországon eddig alig ismert ez a konfliktusrendezési módszer. 
Ezért a Német–Magyar Képzőközpont a berlini Steinbeis Transfer-Institut 
International Business Law-val együttműködve 2005 őszén a Német–
Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarában indítja el a gazdasági mediá-
tor továbbképzést, amely több napos szeminárium keretében ismerteti 
meg a résztvevőkkel a konfliktus kezelésének módszereit. 

Az intenzív továbbképzéssel képessé kívánják tenni a résztvevőket 
arra, hogy megfelelő szakképzettségű gazdasági mediátorként működ-
hessenek. Ennek érdekében a mediáció alapvető, a gazdaság és a 
munka világában releváns módszereit és technikáit, a gazdasági mediá-
ció alapvető szakismereteit, a konfliktus- és felismerés-elméleti alapelve-
ket, valamint interdiszciplináris és nemzetközi ismereteket oktatnak, va-
lamint a szerep- és csapatjátékokban szerzett személyes tapasztalatokat 
is feldolgozzák.  

A képzés célcsoportja 

Vállalatvezetők, személyügyi és humánpolitikai szakemberek, ter-
melés- és minőségirányítási vezetők, felelős pénzügyi és kontrolling ve-
zetők, ügyvédek, vállalati jogászok, adótanácsadók és mindenki, aki ér-
deklődik a – vállalatokon belüli és vállalatok közötti – viták peren kívüli 
megoldása iránt. A továbbképzés keretében kiemelt hangsúllyal szerepel 



a résztvevők egyéni fejlődése, ezért legfeljebb 18 főre korlátozott a 
résztvevők száma. 

Az egyes modulok időpontjai 

I. modul: 2005. szeptember 22–24. III. modul: 2005. november 4–5. 
II. modul: 2005. október 14–15.   IV. modul: 2005. december 2–3. 

Előadók és trénerek 

A Steinbeis Transfer-Institut International Business Law által felkért, 
a gazdasági mediáció tekintélyes és tapasztalt elméleti és gyakorlati 
szakértői: 
Prof. Dr. Renate Dendorfer, ügyvéd és gazdasági mediátor, München 
Dr. Ralf Peters, ENSZ-szakértő, Genf 
Liz Ripke, mediátor, München 
Dr. Fazekas Éva, ügyvéd, Budapest  
Dr. Szalay Györgyi, kommunikációs tréner, Budapest 

 
További kérdésekre rendelkezésre áll: 
Német–Magyar Képzőközpont     DUIHK: 
Andrea Guld             Dirk Wölfer 
Tel.: 243-3698            Tel.: 345-7624 
e-mail: guld@nmképzo.hu       e-mail: woelfer@ahkingarn.hu
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Magyarország az EU-ban! 
 

Egy okkal több, hogy szakterületén mindig tájékozott legyen! 
Naprakész ismeretekhez, hasznosítható ötletekhez, 

a legjobb gyakorlat megismeréséhez 
nélkülözhetetlen segítség a BME OMIKK 
Műszaki–Gazdasági Információ sorozata! 

 
BME OMIKK Műszaki-Gazdasági Kiadványok Szerkesztősége 

Tel: 457-5322, Fax: 457-5323  
email: mgksz@info.omikk.bme.hu
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