További információ a képzéssel kapcsolatban:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Oktatási Nonprofit Kft.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Oktatási Nonprofit Kft.
szervezésében

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0133-04
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2055

A képzés folyamatosan indul
Budapesten

Ügyvezető igazgató: Elek Csaba
Telefon: +36 1 488-2170
mobil: +36 30 700-5828
e-mail: elek.csaba@bkik.hu

(igény esetén vidéki helyszíneken is)

Gazdasági Mediátor képzés
90 órás akkreditált felnőttképzés (PA-4505)

BKIK XXVII. Mediációs és Jogi Koordinációs Osztály
Elnök: Dr. Szilágyi András, mobil: + 36 70 397-2584
Titkár: Badics Bernadette, telefon: +36 1 488-2158
e-mail: badics.bernadette@bkik.hu

www.bkik.hu

A hallgatók a teljes képzés elvégzéséről tanúsítványt
kapnak, amely megfelel a hazai és az Európai Uniós
jogszabályi követelményeknek és annak birtokában
önálló
Mediátor
Praxist
alapíthatnak
és
működtethetnek.

Konfliktuskezelés – gazdasági mediációval
A több évtizedes külföldi, de a közelmúlt hazai gyakorlata
is azt igazolja, hogy az elmúlt időszakban a vállalkozások
egymás közötti gazdasági konfliktusaik megoldásához
egyre bátrabban vesznek igénybe független harmadik
személyt, azaz a gazdasági mediátort. A vállalkozások
közötti gazdasági, vagy más néven üzleti mediáció
alkalmazási területe kifejezetten a vállalkozási szféra. A
bíróságon kívüli megegyezés jogintézménye – a sajátos
üzleti szempontokat figyelembe véve – lényeges
előnyökkel bír a peres eljárással szemben.
A gazdasági mediátor, aki a jogvitában álló felek részére
semleges harmadikként szakmai felkészültsége és
gyakorlata által biztosítja a megegyezés lehetőségét
nemcsak költségtakarékossá teszi a vitarendezést, hanem
igyekszik a felek között a korábban meglevő jó üzleti
kapcsolatot is helyreállítani. A konfliktus gyakran a
végtelen bírósági tárgyalások sorozatába torkollik, és a
később bírói ítélettel egyik fél sem lesz igazán elégedett.
A mediáció jogszabályi kereteit hazánkban az
Országgyűlés 2002. évi LV. törvénye szabályozza, mely
nem csupán a mediátor státuszát és az eljárás rendjét
szabályozza, hanem megnyitja az utat a mindennapi
életben keletkező konfliktusok polgári mediációs
eljárásban való megoldása felé is.
A képzés helyszíne: BKIK székház
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

A Gazdasági Mediátor-i tanúsítványt megszerzett
hallgatók közvetlenül részt vehetnek Budapesten a
Német/Magyar Mediációs Társaság és a Hágeni Egyetem
Jogtudományi Falkultánsa által szervezett Master of
Mediation képzésben.
Módszertan:
A képzés elméleti és gyakorlati részből áll alkalmazásorientált és biztosítja a résztvevők számára az
azonnali gyakorlás lehetőségét.
Főbb módszerek: elméleti oktatás, csoportmunka,
moderáció gyakorlati feladatok megoldása, szerepjátékok.

I. Modul
A mediáció alapjai

II. Modul
Munkatechnikai
ismeretek

Pszichológiai alapok

Kérdezéstechnikák

Jogi alapok

Kommunikációs
technikák

Kommunikációs
elmélet alapok

Moderációs
technikák

Konfliktuselmélet
Tárgyalástechnika
A mediáció története

Konfliktuselemzési
technikák

Döntéselmélet

Introspekciós
képesség

Akvizíció
Hálózat
kiépítésének
módszere

Döntési technikák
Tárgyalási technikák

Felvehető létszám csoportonként: maximum 15 fő

Mediációs ülések
előkészítése

Deeszkalációs
technikák

Tanulmányi idő: 12 nap + 1 nap vizsga

A mediáció fázisai

Szerződés /
Memorandum /
Jegyzőkönyv
készítési metódus

A képzés díja: 165.000,- Ft - mely mentes az ÁFA alól, és
tartalmazza a magyar nyelvű előadásvázlatokat is.

Erősségek
kidolgozásának
módszere

Marketing
Vizualizációs
technikák

Társadalomelméleti
alapok

A képzés kezdési ideje: 2010. decemberétől folyamatosan

III. Modul
A mediációs
praxis

Mediátpr-Praxis
működtetése
(felépítés,
eredményorientálts
ág, szervezet)

Kreativitási technika

Vizsgadíj: 20.000,- Ft
A BKIK önkéntes tagvállalkozásaitól jelentkező hallgatók a
képzés díjából 10 %-os engedményt kapnak.
A képzés költsége a Szakképzési Hozzájárulás terhére
elszámolható (a 2003. évi LXXVI. törvény alapján).
A BKIK Oktatási Nonprofit Kft. az oktatás megkezdéséig a
képzésben
résztvevő
hallgatókkal
felnőttképzési
szerződést köt, és készséggel áll rendelkezésre minden az
oktatással és az adminisztrációs ügyekkel összefüggő
kérdés megválaszolásában.

Co-Mediáció, TeamMediáció,
egyéni
meghallgatás
(Caucus)

A képzésben való részvétel előfeltétele:
Felsőfokú végzettség és annak megfelelő legalább ötéves
igazolt szakmai gyakorlat.

