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A konfliktus
A konfliktus a latin conflictus szóból származik, ami eredetileg fegyveres
összeütközést jelentett, de a mindennapi szóhasználatban az emberi
összeütközés szinonimájaként használjuk.

A konfliktus egyének vagy társadalmi csoportok közötti olyan ütközés, amely 
mögött igények, szándékok, vágyak,

törekvések, érdekek, szükségletek, nézetek, 

vélemények, értékek szembenállása húzódik meg. 

Harcra, összeütközésre akkor kerül sor, amikor 

a felek viselkedése akadályozza egyikük vagy 

másikuk igényeinek érvényesítését, vagy értékrendjük különböző.





A konfliktus félelmetes …
� A vele járó változás a félelmetes, illetve annak a kimenetele

� Az ember intencionális lény

� Változásban a 4/5-részben a veszteséget tudjuk érzékelni

� A félelem nem a lehetséges pozitív kimenetre predesztinál

� Tovább gerjeszti a negatív folyamatot

� Kulturális hiány a konfliktus építő jellegének tanítására

� Nincs megfelelő minta, a konfliktust ma „kezeljük”

� Csak a felét látjuk (probléma – feloldás; probléma – kibékülés)

� Ne kérdezz, ne akarj mást, engedelmeskedj!



A konfliktusok okai

• kapcsolati alapú (rossz kommunikáció, erős érzelmek, negatív
viselkedés, sztereotípiák)
• érték-alapú (mindennapi értékek, alapértékek)
• strukturális alapú (egyenlőtlen hatalom-megoszlás, időhiány, nehéz

kooperáció, a források feletti egyenlőtlen rendelkezés, földrajzi
viszonyok)
• érdekalapú (különféle szükségletek, más célok, különböző

megoldások)
• információs alapú (túl sok, túl kevés vagy téves információ)



A konfliktus fázisai



A konfliktus fokozatai
A kapcsolatra gyakorolt hatás:
• nézeteltérés
• összeütközés

• kritikus szembenállás

Eszkaláció – „a konfliktus tánca” (Middelberg) 
• a konfliktus tárgyáról más tárgyra

• a konfliktus tárgyáról a személyre
• időbeli kiterjesztés
• vitapartnerről másik személyre



A konfliktusra reagáló magatartás modellje
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A konfliktuskezelés hibás formái

• Nem cselekszünk, amikor kellene (tagadunk,
támadunk, lehurrogjuk, leegyszerűsítjük az esemény
bonyolultságát, nem akarunk, merünk a
kellemetlenséggel szembesülni)

• Cselekszünk, amikor nem kellene (elhamarkodott döntések)
• Cselekvés helyett „agyalás” (világmegváltás, fantáziálás)
• Nem a megfelelő szinten cselekszünk

(nem értjük a másik mozgatórugóit,
érdekeit, ott teszünk erőfeszítést, ahol a
probléma nem oldható meg, elbeszélünk
egymás mellett)



Békülés?? Békülés. Együttműködés.

Mind a konfliktus mind a békülés a természetes emberi lét részei. 
Ott áll a választás lehetősége, hogy a felek kibékítik az ellentéteiket
avagy tovább mélyítik azokat.
„Egyszer mindenki életében eljön az idő, amikor dönteni kell, mi a 
fontosabb. Az, hogy igaza legyen, vagy az, hogy boldog legyen.”
/Karen Hawkins/



Együttműködés
Olyan kimenet, amely a legnagyobb közös előnnyel jár a feleknek. 
Egyéni előnyök lehetnek kisebbek. 

Együ%működést növelő tényezők:
� Ha többrétű tevékenységekben ismerheXk  meg egymást.
� Ha a partner nyitoY, rugalmas.
� Ha van bizalom az együYműködők közöY.
� Ha az érdekek közelednek vagy eleve közel vannak.
� A nyílt és hiteles kommunikáció.
� Magas érzelmi intelligencia.
� Ha az együYműködésből kölcsönös előny származik.



Konfliktusmegoldási módok

ELKERÜLÉS - marad úgy, ahogy volt
INFORMÁLIS MEGBESZÉLÉS – spontán találkozás

KÖZVETLEN TÁRGYALÁS - felek kontroll alatt tartják 
a folyamatot és az eredményt

JOGON KIVÜLI MEGOLDÁS -
önkényes, vagy erőszakos

JOGI MEGOLDÁS - választott bíróság, bíróság,
hatóság: a döntés és a folyamat kívülre kerül

MEDIÁCIÓ - facilitált tárgyalás, semleges harmadik fél 
segítségével, felek a folyamat irányítását átengedik, de 
az eredmény feletti  kontroll megmarad



A mediáció (a laXn mediare szóból) olyan konfliktuskezelési módszer,
amelyben a résztvevők egy pártatlan szakember - a mediátor -
segítségével próbálnak megoldást találni a konfliktusra. Olyan
megoldásra törekszenek, amely - egyéni és kölcsönös érdekeik
figyelembevételével - mindannyiuknak megfelel.
A vitázó felek és nem pedig a mediátor határozzák meg a
megállapodás tartalmát.
• Nyertes/Nyertes elvű megállapodás
• Jövőre összpontosít
• Felek döntenek
• Nem a hibás keresése
• Nem a tények bizonyítása
• Pozició → Érdek

A mediáció - közvetítés





Ki, mit lát a konfliktusból?

Nem az a probléma, hogy nem látják a megoldást,
hanem az hogy nem látják a problémát!
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Fókuszváltás



Megelégedettségi háromszög

Eredménnyel, kimenetellel
kapcsolatos

ha csak ez érvényesül,  
pozicionális alku

Folyama5al kapcsolatos

• végighallga7ák őket
• kíváncsiak a véleményükre
• pozi<v előjelű beszélgetés

Pszichológiai

• meg tudták őrizni emberi méltóságukat
• megbecsülést kaptak, nem sértegetést
• szükségletek, érzések kimondása, meghallása



Eredményesség, siker
1. Kapcsolatok szintjén:
- javult a kapcsolat
- megjelenik az empátia
2. Kimeneteli szinten:
- együttműködés irányába való elmozdulás
- reálisabb közelítés az eredményhez
- egyenlő erőfeszítések a célok eléréséhez
3. Szükségletek szintjén:
- képesek feltárni a szükségleteiket
- látják és reagálnak a másik szükségleteire
- asszertív magatartás erősödése



A mediáció előnyei

• Gyors, hatékony
• A felek saját erőforrásait használja fel 
• Olcsóbb, mint a hagyományos 

( jogi, hatósági) eljárások
• A tapasztalatok szerint a megállapodások 85-90%-át a felek 

önként tartják be
• Erősíti az emberek, szervezetek közötti bizalmat és 

együttműködést



„Hétköznapi” előnyök
• Figyelem – jelenlét (Mit látok? Mit hallok? Mit érez? Mit érzek?)
• A saját és mások érzéseinek őszinte kimondása (csalódott, szomorú, 

kimerült, dühös, izgatott, kíváncsi, tettre kész, büszke …)
• Szükségletek felismerése és megfogalmazása

elismerés tisztelet kényelem

biztonság kiszámíthatóság türelem

elfogadás odafigyelés megbízhatóság

bizalom megbecsülés megértés

rend figyelmesség felelősségvállalás

csend szabadság empátia

nyugalom önbecsülés kommunikáció

törődés önállóság egyenlő bánásmód



„Hétköznapi” előnyök
• Én-üzenetek használata és erre való bátorítás („Te mindig…”, „Te

sosem…” helyett: „Bánt engem, hogy …”, „Szeretném, hogy …”,
„Szükségem lenne arra, hogy …”)
• Személy helyett viselkedés bírálata („Idegesítesz engem.” helyett:

„Ideges leszek akkor, ha …”)
• Saját hiba beismerése („Sajnálom, hogy nem vettem észre, hogy szólni

szeretnél …”)
• Figyelem-kérdés: („Elmondanád, mit hallottál most tőlem?”)

Meglátni és megérteni egy másik embert, az álláspontját,
kiszélesíti a látókörünket és megerősíti a kapcsolatunkat.



Kommunikációs technikák

• Összefoglalás: figyelem kifejezése, „meghallottam, beengedtem”
• Parafrázis: pontos értés, ha mégsem, pontosítás lehetősége; a

hallottak újrafogalmazása („Én képtelen vagyok tovább várni.” –
„Önnek nehézséget okoz a várakozás.”; „Az a bajom, hogy amikor
felhangosítja a zenét, remegnek a falak és majd szétpattan a fejem.” –
„Önnek problémát okoz a hangos zene.”)
• Semlegesbe fordítás, átkeretezés: szükségletek feltárása

(„Elviselhetetlen ez a folytonos klimpírozás.” – „Ha jól értem, Önnek
csendre, nyugalomra van szüksége.”; „Egyszerűen levegőnek néz, nem
köszön. Bunkó.” – „Ha jól értem, tiszteletre lenne szüksége.”)
• Elismerés: lehetőség a vélemény- és viselkedésváltoztatásra

(„Köszönöm, hogy őszintén feltárta a motivációit, érzéseit. Ez
bátorságra vall.”; „Előre lendíti a tárgyalást, hogy sok felajánlást tesz.
Látszik, hogy szeretne megegyezni.”)
•Semlegesbe fordítás



A másik cipőjében
Gondolj vissza egy olyan szituációra, amikor konfliktusba kerültél valakivel.
Alaposan gondold át a másik személy nézőpontját, miközben válaszolsz a
következő kérdésekre. Emlékezz, hogy most a szituációt kizárólag a másik személy
perspektívájából nézed!

1. Mi (volt) a probléma?
2. Mi okozta?
3. Mit érzel a helyzettel kapcsolatosan?
4. Mit szeretnél, hogyan oldódjon meg a probléma? Milyen 

megoldással lennél elégedett?



Mediáció, mint filozófia

Elengedés:
- Én tudom jobban
- Nekem legyen igazam
- Az legyen, amit én akarok
- Enyém legyen az utolsó szó (Igen, de …)

Nem a bűnöst keressük, hanem a problémát fogalmazzuk meg.
És azt járjuk körül, ez kire, milyen hatással volt. És arra keresünk
megoldásokat, hogy lehetne ezt a jövőben elkerülni.



Köszönöm a figyelmet!

ugrinerzsi@gmail.com


