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Bevezetés
Európa jövője minden európai uniós polgár számára kiemelten fontos, mivel a múlt, a jelen

és a jövő is összeköti az EU tagállamait és a benne élő polgárokat. Az összeköttetés az elmúlt
évtizedekben folyamatosan erősödött és az EU egyik fontos területévé vált a családjog, a
nemzetközi igazságügyi együttműködés keretein belül. Az EU országok egyik legerősebb
összetartó ereje a családok, azok a családok, amelyek tagjai különböző állampolgársággal
rendelkeznek vagy azok, akik munkavállalási vagy más okok miatt egy másik EU tagállamban
telepedtek le és alapítottak családot. A család jelenti a nemzet alappillérét és jelenti az EU
alappillérét is.
A családok, a gyermekek védelme kiemelt szerepet kell, hogy kapjon az EU jövőjében és
mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az egyes eljárások családbarát eljárások

legyenek. A Közép Európai Mediációs Intézet ezzel a konferenciával kíván hozzájárulni az
Európa jövőjéről szóló párbeszédhez. Célunk, hogy rávilágítsunk arra, hogy a családok
hogyan tudják kezelni konfliktusaikat, hogyan tudják elkerülni az esetleges elhúzódó jogi
eljárásokat és rávilágítunk a mediáció, az alternatív vitarendezés jelentőségére elsősorban
családjogi vonatkozásban. Szeretnénk, ha a konferencia elindítana egy szakmaközi
párbeszédet, együttműködést is!
A konferencia egyben a KEMI mediátor képzésén végzett mediátorok alumni konferenciája
is lesz, amelyen az előadók elmondhatják tapasztalataikat azzal kapcsolatban, hogy a képzés
elvégzését követően milyen utakon indultak el, milyen lehetőségek és akadályok segítették

vagy éppen nehezítették az indulásukat. A jövő mediátorai már közöttünk vannak!

A konferencia részletes leírása, programja
A konferencia a hagyományos előadások mellett lehetőséget nyújt a résztvevőknek arra,
hogy kis csoportokban megvitassanak olyan kérdéseket, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz,
hogy a mediáció, az alternatív vitarendezés legyen az elsődleges eszköz a családok életében
akkor, amikor például válásra kerül a sor vagy iskolai konfliktust kell kezelni vagy a család
élete úgy alakul, hogy valaki olyan konfliktushelyzetbe kerül, amelynek megoldatlansága
negatívan hat az egész családra. Ne feledjük: sok családon belüli konfliktus a munkahelyen
kezdődik, de nem ott oldódik meg. A Közép Európai Mediációs Intézet alapvető célkitűzése,
hogy beindítsa a mediációt Magyarországon és Közép-Európában egyaránt. Ennek kiváló

eszköze ez a konferencia is, amelynek üzenete, konklúziója eljuthat egészen a
döntéshozókig.
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A konferencia partnerei
A konferencia a KEMI kezdeményezésére jött létre, azonban partnereink nélkül ez nem

sikerülhetett volna. A konferencia kiemelt szakmai partnerei: Egyszülős Központ, UNICEF
Gyermekjogi Civil Koalíció, Semmelweiss Egyetem, ELSA Hungary, Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara, Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar
A konferencia tervezett programja
9.00 - 9.30 Nyitó beszédek
Dr. Varga Judit – Igazságügyi Miniszter
Dr. Németh Zoltán a Közép Európai Mediációs Intézet elnöke, a konferencia moderátora,
Dr. Szilágyi András a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Osztályának
elnöke,
I. Rész - A mediáció jövője Magyarországon
9.30 - 09.45 A mediáció jövője a jogi egyetemek szemszögéből - Herke-Fábos Kata PTE
ÁJK
09.45 - 10.00 A mediáció jövője a joghallgatók szemszögéből - Tengölics Zsófia ELSA
Hungary

10.00 – 10.15 A mediáció jövője mediátori szemszögből – Szűcs Szilvia mediátor
10.15 – 10.30 A mediáció jövője ügyvédi szemszögből – dr. Kölcsényi Soma ügyvéd
10.30 - 10.45 A mediáció jövője, gazdasági szemszögből – dr. Szilágyi András BKIK

10.45 - 11.00 Szünet

II. Rész - Mediáció, mint a családvédelem egyik hatékony eszköze
11.00- 11.20 A mediációs jogi kultúra megteremtése Magyarországon - dr. Németh Zoltán
11.20 - 11.40 A mediáció, mint családvédelmi eszköz - Szülőség válás után - dr. Pilinszki
Attila (Semmelweiss Egyetem, MAKAMOSZ)
11.40 - 12.00 Egyszülős konfliktusok és a mediáció lehetőségei - Nagy Anna (Egyszülős
Központ)
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12.00 - 12.20 A (családi) mediáció tudományos megközelítésben – dr. Visontai-Szabó
Katalin (Szegedi Tudományegyetem)
12.20 – 12.40 A mediáció jövője és lehetőségei egy kutató szemszögéből – Csemáné dr.
Váradi Erika (Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar)
12.40 - 13.20 Ebédszünet

III. Rész - A KEMI mediátor képzésén végzett mediátorok alumni kerekasztal beszélgetése
13.20 - 14.30 KEMI alumni kerekasztalbeszélgetés - A mediáció jövője és egy kezdő
mediátor lehetőségei - irányok, tapasztalatok, célok kerekasztal beszélgetés — résztvevők:
Geist Gábor , Vannai Dorottya, Weichinger Nóra, dr. Németh Zoltán
14.30 A konferencia zárása - kérdések, párbeszéd
A konferencia helyszíne

Online - Zoom
A konferencia időpontja

A konferenciára 2021. november 26-án kerül sor 9.00 - 15.00 (CET) között Budapesten.
Részvétel a konferencián
A konferencián történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a KEMI

honlapján (www.kemi.hu) keresztül vagy az info@kemi.hu e-mail címen. A konferencia a
közvetítői névjegyzékben található mediátorok számára 10 továbbképzési kreditpontot ér.
A tanúsítvány kiállításának a díja: 7.500 forint.

Konferencia policy
Fontos: a konferencián jelenjenek meg a különböző generációk és az ő hangjuk legyen
hallható. Fontos a fiatalok, a fiatal felnőttek, a dolgozó aktívak és a nyugdíjasok véleménye
is. Nagyon lényeges, hogy a hallgatóság megossza tapasztalatait a saját vagy ismerősei
életéből. A megtörtént esetek, jó vagy negatív tapasztalatok feldolgozása segítheti a
hatékonyabb ötletelést és javaslattételt.
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Konferencia kontakt:

dr. Németh Zoltán – 06301639996, info@kemi.hu
A programváltozás jogát fenntartjuk!
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