Az alternatív vitarendezéssel kapcsolatos kötelező
tájékoztatáson való részvétel – kialakítható a megfelelő
jogi környezet?

A konferenciáról röviden
A Közép Európai Mediációs Intézet (KEMI) és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
(BKIK) közös szervezésében kerül megrendezésre 2021. május 12-én 10.00-kor Az alternatív
vitarendezéssel kapcsolatos kötelező tájékoztatáson való részvétel – kialakítható-e a
megfelelő jogi környezet? című mediációs konferencia.
Az esemény célja, hogy áttekintse a mediációs szakma jelenlegi helyzetét és megvizsgálja
annak lehetőségeit, hogy megérett-e a helyzet arra, hogy bizonyos területeken azon
kezdjünk el dolgozni, hogy bevezetésre kerüljön az ún. kötelező mediációs tájékoztatáson
való részvétel intézménye.
Az eseményen megismerhetünk már kialakult jó gyakorlatokat egyes EU tagállamokból és
megismerhetjük a jogi hivatásrendek véleménye mellett a magyarországi mediátorok
álláspontját is. Meghívott vendégeink a szakma kiemelt képviselői, így minden bizonnyal
értékes következtetéseket vonhatunk majd le a beszélgetésekből. A konferenciáról és annak
előadásairól kiadványt készítünk.
Jelentkezés a konferenciára:
A konferencia megfelel az Igazságügy Minisztérium követelményeinek, így a részvételért
10 továbbképzési kreditpontot adunk.
A részvételi díj KEMI tagoknak 5.000 forint, míg nem tagoknak 10.000 forint. A konferencia
online, a zoom program segítségével kerül megrendezésre. A zoom linket a részvételi díj
befizetését követően küldjük a résztvevők részére.

A konferencia programja
9.00 – 9.15

Megnyitó és technikai információk
A szervezők részéről: dr. Németh Zoltán a KEMI elnöke és dr. Szilágyi András
BKIK
9.15 – 10.00 Nyitóbeszélgetések a résztvevők között három fős csoportokban
moderátorok: Fellegi Borbála és dr. Vajna Virág
10.00 – 11.00 Kötelező mediáció – európai jó gyakorlatok (angol nyelvű panel, magyar
tolmácsolással)
Résztvevők:
Nikos Karagiannakis ADR Hellenic Center Görögország – tréner – A kötelező
mediáció Görögországban
Leonardo D'Urso, ADR Center Global (the "Ambassador" of the Italian
mediation model) – Kötelező mediáció Olaszországban
Adi Gavrila mediátor (Románia) – Tapasztalatok Romániából

11.00 – 11.20
11.20 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30

Tolmács (angol-magyar): Rodé Eszter
Moderátor: Fellegi Borbála
Szünet
A hallottak feldolgozása kis csoportokban, irányított kérdések mentén
Csoport visszajelzések
Szünet
A kötelező mediációs tájékoztatás kialakításának lehetőségei a magyar
szakemberek szemével
Résztvevők:
dr. Görözdi - Nagy Eszter mediátor
dr. Szilágyi András jogász, mediátor
dr. Illés Blanka ügyvéd
dr. Reviczky Renáta közjegyző
dr. Takács Andrea bíró
Moderátor: dr. Németh Zoltán

14.30 – 15.00 Kérdések és válaszok
15.00 – 15.30 Konklúzió, a konferencia zárása, zárókör
A konferencia felelős szervezője: Dr. Németh Zoltán elnök – KEMI (info@kemi.hu , Információs és sajtó telefonszám
(9.00 – 17.00):06301639996)
További információk: www.kemi.hu
A programváltozás jogát fenntartjuk!

