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Fehérvári Anikó: Bevezető 

 
„a közoktatásban minden használ, ami lehetséges, és minden roncsol, ami kötelező” 

(McKinsey-jelentés) 

Az oktatás termékeny talajt kínál más ágazatok, társadalmi alrendszerek innovációinak 

befogadására. Az igazságszolgáltatásban régóta használt resztoratív technikák is ilyen 

újítások, amelyek az elmúlt évtizedben számos fejlett országban, így Magyarországon is 

beszivárogtak az oktatás területére. Ennek oka, hogy a modern állam alapvető érdekévé vált, 

hogy a felnövekvő nemzedékek kezelni tudják vitás helyzeteiket, az iskolák tanulóikat az 

együttműködésre, a közös megoldás keresésére készítsék fel. Ez a fajta szemléletmód részét 

képezi az aktív állampolgári nevelésnek, a demokráciára való nevelésnek, annak, hogy 

tudatos, felelősségteljes cselekvési stratégiákat ismerhessenek meg a fiatalok és elsajátítsák a 

konszenzusteremtés képességét. A modern államnak azért is fontos, hogy állampolgárai saját 

maguk tudják megoldani vitás kérdéseiket akár harmadik fél bevonásával is, mert ily módon 

megkímélik az állami hivatali rendszereket, pl. bíróságokat a túlterheltségtől, s az ügyek 

rendezése gyorsabbá válik és kevesebb költséggel is jár. 

A kutatás és így a zárótanulmány fókuszában az iskolai konfliktusok állnak. A 

konfliktus kifejezés gyakran bír negatív tartalommal a közgondolkodásban, elutasítani 

szeretnénk, holott a konfliktusok felszínre kerülésének fontos szocializációs szerepe van. 

Negatív viszonyulásunk oka valószínű abból fakad, hogy a konfliktusok rendezésének 

erőszakos megoldását vetjük el és nem magát a konfliktust. A családi szocializáció szerepe 

elsődleges a konfliktuskezelési technikák elsajátításában. Ugyanakkor a modern 

társadalomban az iskola az egyetlen mindenki számára elérhető intézményrendszer, vagyis 

fontos szocializációs színtérként kell tekintenünk rá. 

A Magyarországon az Oktatásügyi Közvetítő Szolgálat 2004 óta működik. Feladata, 

hogy vitarendezési technikák segítségével kísérelje meg feloldani a vitás felek közötti 

ellentéteket az oktatásügy szereplői polgári jogi vitáiban és egyéb konfliktusaiban. E 

szolgáltatás legfontosabb jellemzője, hogy a felek a közvetítés, a tanácsadás és az egyeztetés 

igénybevételével olyan megoldást találhatnak konfliktusaik rendezésére, amelyben 

szükségleteik és érdekeik egyaránt megjelenhetnek. A Szolgálat célként tűzte ki azt is, hogy a 

vitarendezés technikái minél nagyobb körben elérhetővé, megtanulhatóvá váljanak. Ezért 

indult 2008-ban az Alternatív Vitarendezés Projekt (AVR), amely arra vállalkozott, hogy ezt a 

technikát népszerűsítse, bevezesse és intézményesítse főként a szakképző intézmények 

körében. Két ok indokolta azt, hogy éppen a szakképző intézmények váltak a projekt 

célcsoportjaivá.  Egyrészt korábbi kutatások felhívták a figyelmet arra a tényre, hogy a 

különböző képzési típusok között a szakiskolákban a legnagyobb az iskolai agresszió 

előfordulása. Másrészt ebből az iskolatípusból kerülnek ki legnagyobb arányban a végzést 

követően a fiatalok a munkapiacra. Így a vitarendezési technikák megismerése, elsajátítása 

hozzásegítheti a szakiskolákat az intézmény falai közötti erőszak csökkentéséhez és a frissen 

végzett szakmunkásokat a munkahelyi környezetbe való könnyebb beilleszkedéshez. A 

projekt közvetett célja a hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedésének, elfogadásának 

elősegítése, a lemorzsolódás csökkentése, a résztvevők felek (tanárok, tanulók, szülők) közötti 

kommunikáció javítása.  

Az AVR lényegi eleme, hogy (1) akkreditált és képzett közvetítők segítsék a feleket 

problémájuk megoldása során, valamint (2) a programba bekapcsolódó intézmények 

pedagógusai megismerjék és elsajátítsák a konfliktuskezelési technikák különböző szintjeit, 

képessé váljanak arra, hogy a mindennapi munkájuk során a konfliktusos helyzetekben 
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alkalmazni tudják ezeket, illetve képesek legyenek az ismeretek továbbadására is. A program 

nem állt meg az iskola falainál, iskolák környezetében működő intézményeket is megcéloztak,  

így pl. a nevelési tanácsadók, a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatok, a családsegítő 

szolgálatok, az önkormányzatok vagy éppen a rendőrség munkatársai is részt vehettek a 

programban.  

A program két tartalmi eleme a közvetítés gyakorlatának, standardjainak kialakítása és 

a vitarendezési technikák elterjesztése. Ehhez tisztáznunk kell, hogy mit is jelent ez a két 

kifejezés, illetve az AVR hogyan definiálta ezeket. A közvetítés (mediáció) olyan 

konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja, a vitában érdekelt felek kölcsönös 

megegyezése. A vitában nem érintett, harmadik (közvetítő) személy bevonásával a felek a 

vitarendezés megoldását tartalmazó megállapodást hoznak létre. A közvetítő a folyamat 

szakértője, a tartalmi döntés a felek kezében marad. A részvétel önkéntes, a felek teljes 

titoktartásra számíthatnak a közvetítő részéről. A közvetítő személy szakmailag független. A 

resztoratív (helyreállító) vitarendezés olyan erőszakos és normasértő cselekmények 

rendezésére szolgáló vitarendezési technika, amelyben a két fél (a sértett, illetve az elkövető) 

nem egyenrangú. A resztoratív vitarendezés során is egy harmadik, független fél kerül 

bevonásra. 

A projekt/program a tartalmi elemek megvalósítása érdekében három szakaszra 

oszlott. Az első szakaszban referencia központokat alakítottak ki, ahol képzéseket, 

konzultációkat és esetkezeléseket valósítottak meg a program szakértői. A második 

szakaszban az intézmények kialakították saját gyakorlatukat, míg a harmadik szakaszban az 

ismeretek terjesztésén, továbbadásán volt a hangsúly. 

Az AVR megvalósítása során a program céljai beépülnek az oktatási intézmény 

házirendjébe, működési szabályzatába, pedagógiai programjába. A program célkitűzéseinek 

része, hogy a tanári kar és az iskola vezetése is elsajátítsa a szükséges ismereteket, amelynek 

érdekében a tanulási folyamat részét képezi egy-egy mintaügy eredményes megoldása is. 

További fontos célja az AVR-nek, hogy a bekapcsolódó intézmények deklarálják a módszer a 

használatát, vagyis azt, hogy az intézményen belüli viták kezelésében az egyenrangú felek 

egyeztetésen alapuló kölcsönösen elfogadható megoldásokat tartják kívánatosnak, mind a 

tanulók, mind a tanárok, mind a külső partnerek körében. 

A záró tanulmány azt a társadalmi, iskolai környezetet kívánja bemutatni, amelyben 

AVR megvalósult. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási Elemzési és Értékelési 

Központ munkatársai a program befejező évében végzeték el azt a kutatást, amelynek 

eredményét az itt közölt tanulmányok tartalmazzák. A kutatás célja az AVR-ben 

megvalósított feladatok eredményességének és folytathatóságának felmérése. A kutatás 

vizsgálja a vitarendezési technikák terjesztéséhez kapcsolt képzéseket, az intézményi 

gyakorlatok változásának irányát és mértékét, az intézmények kapcsolatrendszerének 

alakulását, valamint a bevont intézmények multiplikátor szerepét a program 

megvalósulásában. A kutatás közvetett célja annak felmérése, hogy az oktatási rendszer 

fejlesztése érdekében milyen szerepet játsszanak a konfliktuskezelés, az alternatív 

vitarendezés és a resztoratív technikák. 

A kutatás során 48 intézményben valósult meg empirikus adatfelvétel. Ennek 

keretében kérdőíves vizsgálatra kerül sor az intézmények vezetőivel, pedagógusaival és 

diákjaival. A vizsgálati téma sajátossága, hogy sok esetben csak puha módszerekkel 

feltárható, kutatható. Így interjús és fókuszcsoportos beszélgetésekre is sor került tanárokkal 

és diákokkal egyaránt. Emellett néhány kiválasztott intézményben mélyfúrás is történt, 
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amelyet esettanulmányok formájában dolgoztak fel a kutatók. A vizsgálat részletes 

módszertani leírását a külön fejezet tartalmazza. 

A tanulmány empirikus adatokra alapozva árnyaltan mutatja be azt az iskolai közeget, 

amelyben az Alternatív Vitarendezési Program megvalósult. Feltárja azokat a jellemzőket, 

ahol a program gyökeret tudott ereszteni, illetve azokat az akadályokat is, amelyek a program 

szervesülését gátolják. A kutatás során alkalmazott kontroll csoportos mintavételi eljárás 

(párosító minta) arra is lehetőséget ad, hogy a kutatók összehasonlítsák a programban 

résztvevő és kívül maradó iskolákat. Ez az összevetés azt mutatja, hogy a programban 

résztvevők körében gyakoribb a vitarendező magatartás alkalmazása az iskolai közéletben. 

Ugyanakkor az attitűdök és a szemlélet változása igen hosszú folyamat, melyben egy ilyen 

program csak a kezdőlépés lehet.  
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A kutatás módszereiről (Györgyi Zoltán) 

A kutatás, annak ellenére, hogy az alternatív vitarendezési megoldások iránti iskolai, s ezen 

keresztül társadalmi fogadókészséget volt hivatott elsősorban feltárni, tehát nem szorítkozott 

az AVR program hatásának vizsgálatára, mintaválasztásában igazodott a projekthez. 

Kiindulópontot a programhoz leginkább kötődő iskolák jelentették: azok az intézmények, 

amelyek tanáraik képzési programba való bekapcsolódását követően együttműködési 

szerződést kötöttek az OFI-val, kifejezve készségüket a tanult módszerek alkalmazására, s 

szükség esetén az OFI szakembereinek igénybevételére. Az e körbe eső iskolák csaknem 

mindegyikét, 22-ből 18-at kerestünk meg. Ezeket az iskolákat tekintettük a kutatás 

„együttműködő” intézményeknek. A minta kiegészítését az iskolák és az OFI közötti 

kapcsolat mértéke alapján egészítettük ki tíz-tíz, összesen harminc másik intézménnyel, amely 

így összehasonlítási lehetőséget kínált számunkra. Ez utóbbiak egyik almintájába a csak 

egyéni résztvevőkön keresztül érintett (ún. „érzékenyített”) intézmények kerültek, a másikba a 

projekt kései fázisában belépő intézmények (a „2012-ben bekapcsolódók”), a harmadik 

almintát pedig a projekttől teljesen távol álló („kontroll”) iskolák jelentették. A három utóbbi 

almintát az együttműködő intézmények területi elhelyezkedését és városnagyság szerinti 

összetételét kövesse.  A területi bontást a viszonylag alacsony iskolai elemszám 

következtében a Dunántúl – Közép-magyarországi Régió – Dunán inneni régiók metszetben 

tudtuk biztosítani, az iskolák települései esetében pedig törekedtünk, hogy az alapmintában 

szereplő városok másik középiskolája, vagy ahhoz közeli, hasonló nagyságú város 

középiskolája kerüljön a kiegészítő mintába.  

A kutatásban az együttműködő iskolákra koncentráltunk, ezekben kérdőívek és interjúk 

segítségével gyűjtöttünk információkat. Iskolánként két-két kilencedik, illetve tizenegyedik 

évfolyamos osztály tanulóit kérdőívvel kereste meg kérdezőbiztosunk. A tanulói kérdőívek 

kitöltése csoportos körülmények között történt a kérdezőbiztos jelenlétében. Ugyanígy 

kérdőív kitöltésére kértük az iskola pedagógusait, a kérdezettek számát iskolánként húszban 

maximálva. Az iskolára vonatkozó alapvető információkat az igazgatói kérdőívek igyekeztek 

feltárni. A tanári és az igazgatói kérdőíveket a kérdezőbiztos a tanulói kérdezés idején juttatta 

el az iskolába, s vagy személyesen ment érte a későbbiek során, vagy postán küldték el az 

iskolák. 

A témakör árnyaltabb megközelítését interjúk során igyekeztünk feltárni. Iskolánként két-két 

fókuszcsoportos interjút készítettünk: az egyiket diákokkal, a másikat az iskolában dolgozó 

pedagógusokkal. Az igazgatóval, valamint egy további – az adott iskolai konfliktusokat 

ismerő, esetleg azok kezelésében jártas, nem feltétlenül az iskolában dolgozó (pl. 

gyermekvédelmi) – szakemberrel egyéni interjút készítettünk.  

A kiegészítő alminták iskoláiban csak a kérdőíves kutatási elemet tartottuk meg, figyelve arra, 

hogy az almintákba kerülő osztályok képzési program szerinti szerkezete igazodjon az 

együttműködő iskolák osztályainak szerkezetéhez. A kérdőíves kérdezés során az iskolai 

igazgatók közül negyvenen, az iskolánként tervezett 20, tehát összesen 960 pedagógus helyett 

577-en küldték vissza kitöltve a kérdőívet, míg a kitöltött diákkérdőívek száma 3908 lett. 

 A hazai média iskolai konfliktusmegoldásokra gyakorolt hatásának feltárása a fentitől 

elkülönített mintán történt. E munka keretében olyan iskolákat kerestünk meg, amelyek 

korábban valamilyen iskolai konfliktus kapcsán felhívták magukra a média figyelmét, vagyis 

a témakör előzetesen jól vizsgálhatónak látszott. Tíz ilyen iskolában készítettünk az 

igazgatókkal interjúkat.  
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Mindezt kiegészítette egy esettanulmány lehetőségét kínáló helyszín. E helyen egy iskolai 

konfliktusra felfűzve részletesen vizsgálódtunk, több oldalról megvilágítva a konfliktust és 

annak kezelését.  

A minta 

 A kérdőíves kutatásban résztvevő intézmények, tanárok és tanulók összetétele az 

alábbi táblázatokban látható. Az adatok jelzik, hogy mintánkban főként kelet-magyarországi 

és dunántúli iskolák találhatók, nagyság szerinti összetételük egyenletes, két harmaduk 

megyei jogú városban található, a többiek túlnyomó többsége kisvárosban.  A tanulók aránya 

közelíti az iskolák arányát, egyedül, az érzékenyített iskolák alulreprezentáltak. Az eltérés a 

csoportnagyságokból adódik. A tanárok aránya az együttműködő és az érzékenyített 

iskolákban magas, ami arra utal, hogy az együttműködési hajlandóság ezekben az iskolákban 

volt magasabb. 

Iskolai adatok 

1. táblázat 

Az intézményi adatok régiónként és alminták szerint 

  Központi Dunántúli Kelet-magyarországi Összesen 

 
N % N % N % N % 

Kontroll 1 2,0% 3 6,1% 7 14,3% 11 22,4% 

Együttműködő  - 6 12,2% 12 24,5% 18 36,7% 

2012-ben 

érzékenyített 
2 4,1% 4 8,2% 4 8,2% 10 20,4% 

Érzékenyített - - 3 6,1% 7 14,3% 10 20,4% 

Összesen 3 6,1% 16 32,7% 30 61,2% 49 100% 

 

2. táblázat 

Az iskolák tanulólétszám szerinti összetétele  

  500 fő alatt 501-1000 fő 1000 fő felett Összesen 

Kontroll 6,1% 6,1% 10,2% 22,4% 

Együttműködő 16,3% 6,1% 14,3% 36,7% 

2012-ben érzékenyített 4,1% 8,2% 8,2% 20,4% 

Érzékenyített 8,2% 8,2% 4,1% 20,4% 

Összesen 34,7% 28,6% 36,7% 100,0% 

N=49  

 

3. táblázat 

Az iskolák összetétele településük típusa szerint    

 

  
Megyei jogú város Város Község Összesen 

Kontroll 12,2% 8,2% 2,0% 22,4% 

Együttműködő 28,6% 8,2% - 36,7% 

2012-ben érzékenyített 12,2% 8,2% - 20,4% 

Érzékenyített 12,2% 8,2% - 20,4% 

Összesen 65,3% 32,7% 2,0% 100,0% 

N=49 
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Tanulói adatok 

4. táblázat 

A tanulók megoszlása az iskolai alminták a képzési program szerint  

  
Mintába került 

tanulók száma 

Érettségi nem 

adó képzés 

Érettségit adó 

képzés 
Összesen 

Kontroll 937 30,2% 20,1% 24,0% 

Együttműködő 1407 29,2% 40,3% 36,0% 

2012-ben érzékenyített 878 28,4% 18,7% 22,5% 

Érzékenyített 686 12,2% 20,9% 17,6% 

Összesen 
 

100% 100% 100% 

N= 3908 1512 2396 
 

 

Tanári adatok 

5. táblázat 

A tanárok megoszlása az iskolai alminták szerint 

  
Mintába kerül 

tanárok száma 

Mintába került 

tanárok 

eloszlása 

Kontroll 113 20,0% 

Együttműködő 241 42,6% 

2012-ben érzékenyített 126 22,3% 

Érzékenyített 86 15,2% 

Összesen 566 100% 

N=577 
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Kovács István Vilmos: Alternatív vitarendezés a nemzetközi gyakorlatban 

 

E tanulmány az alternatív vitarendezés (AVR) nemzetközi gyakorlatát tekinti át. 

Alapvetően az igazságszolgáltatás hagyományos eljárásainak alternatívájaként tekint e 

kérdéskörre, de mély kulturális beágyazottsága miatt a figyelmet a szocializációval 

összefüggő dimenziókra irányítja, ami pedagógiai vonatkozású kérdések egész sorát veti fel.  

A konfliktusok természetéről és megoldásuk társadalmilag legitim és egyben hatékony 

módszereiről nem sok szó esik Magyarországon.  Konfliktusaink pedig vannak. Ezek 

tekintélyes része nem jut el az érzelmektől mentes explicitté válásig, és a vitában álló feleket 

gyakran jellemzi a sérelmi alapú megközelítés és a problémák mereven egyoldalú 

interpretációja.  A viták belső eszkalációja később egyre nehezebbé teszi a békés, esetleg 

kompromisszumos megoldások megtalálását. A mégis explicitté váló viták is inkább válnak 

évekig tartó peres eljárások vagy nyílt agresszió tárgyává, mint az emberek közötti 

együttműködés és megoldáskeresés inspiráló, egyben megnyugvással kecsegtető területévé. 

Alapvetésünk, hogy a konfliktus rossz dolog, mégsem teszünk túl sokat ellene. Sem a 

megelőzés, sem a kezelés területén nem vagyunk profik. Nem igényeljük eléggé a 

konfliktusok eredetének, természetének mélyebb megértését, és arra se tekintünk a tanulni 

kész ember bölcs távolságtartásával, hogy saját személyes viszonyunk a konfliktusokhoz 

meghaladta-e a tűrés-vagy-lázadás dilemmáját. 

A konfliktus  

Huczynski és Buchanan szerint a konfliktus olyan folyamat, amely akkor kezdődik, 

amikor az egyik fél úgy érzi, hogy egy másik fél negatív hatással van arra, ami az egyik 

félnek fontos. Willmott (1993) úgy érvel, hogy a konfliktusok jelentős mértéke látens és 

elfojtott marad, mert egyik fél nem tudja megfelelően kifejezni álláspontját a másik fél 

számára. A konfliktusmegoldás folyamatai, tehát akkor sikeresek leginkább, ha értelmezni 

tudják mindkét fél lépéseit, és a felek megértik egymás álláspontját. Fox (1966, 1985) a 

konfliktus ideológiai perspektíváit vizsgálva az alábbiakat írja: pluralista szempontból a 

konfliktus egyaránt ésszerű és elkerülhetetlen, így igényli a munkaadótól és a munkavállalói 

képviselőktől is, hogy dolgozzanak ki egy egyeztetett konfliktuskezelési módszertant és azt 

következetesen alkalmazzák. Radikálisnak nevezi azt a nézőpontot, amely a konfliktust nem 

elkerülhetetlennek, hanem a változás mozgatórugójának, esetenként pedig megkerülhetetlen 

velejárójának tekinti. 

Marx majd XX századi szociológusok, mint Mills, akit a modern konfliktuselmélet 

alapítójának tekintenek, a konfliktuselmélet segítségével kereste a társadalmi változások 

magyarázatát. A konfliktus a modern változásmenedzsmentnek is kulcsfogalma. Arra a 

felismerésre épül, hogy akkor lehet változást elérni, amikor válság vagy feszültség elér egy 

kritikus szintet.  Míg a konfliktusok a változások motorjaivá, a változások maguk is 

konfliktusforrássá válhatnak.  A jövő nemzedékek formálódását, így szocializációját is a 

változások és konfliktusok egymásra ható dinamikája jellemzi.  Egyes kultúrákban ez olyan 

erős felismerés, ami nem csak a konfliktuskezelést tekinti pedagógia kihívásnak, de magukat 

a konfliktusokat is.  A konfliktusokkal való tudatos törődés, akár ezek generálása, valamint a 

kulturálisan megfelelő válaszok megtalálása a pedagógiai folyamat szerves részét képezheti.  

Számos ország pedagógiai gyakorlata felismerte, hogy a konfliktusok pedagógiai erőforrásnak 

is tekinthetőek. Eltérő nézőpontok szerint értelmezhetőek, megoldási alternatívákká 

formálhatóak, és használhatják az érintetté válás motivációs többletét. 
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Mihez képest alternatív? 

A konfliktusok intézményes rendezésének hagyományos módja a felektől független 

autoritás állásfoglalására épül, jellemzően ilyen a bírói döntéssel végződő peres eljárás. A 

perre menő felek az igazuk bizonyítására törekszenek, és az ítélet az alperes vagy a felperes 

igazát állapítja meg. A vesztes kudarca és a győztesnek járó erkölcsi vagy más típusú elégtétel 

egy 0 összegű játszma eredménye. Egyes esetekben, így pl. a kisebb súlyú büntető perekben a 

mérleg még rosszabb is lehet. Az elkövetőt sújtó büntetés gyakran alig kompenzálja a sértett 

veszteségét, az elnyúló, a sebeket rendre feltépő, idegőrlő eljárás akár el is mélyítheti az 

elszenvedett traumát. Az elítélt a büntetés-végrehajtás alatt tovább kriminalizálódhat, így a 

társadalmi összhatás azzal együtt negatív, hogy költséges, hosszadalmas és az elrettentő 

hatását tekintve is ellentmondásos. Az alternatív vitarendezési technikák nagy csoportja tehát 

a hagyományos peres eljárásoktól különbözik.  

A felek között tárgyalás útján elért, kölcsönös megértésre alapozva született 

megállapodás és a harmadik fél (ilyen pl. a bíróság) hatósági eljárása által megalkotott 

kötelező erejű határozat spektrumán belül számos vitarendezési módszer található. Ezek az 

opciók, lehetőségek egy gazdag menüt biztosító alternatív vitarendezési módszer-kínálatot 

ajánlanak a feleknek azzal a szándékkal, hogy megszűntessék a konfliktus forrását, 

megakadályozzák az eszkalációját, és megtalálják az utat az eredményes, hatékony diskurzus, 

együttműködés, megállapodás kialakítása felé. 

Az ADR  (alternative dispute resolution) "mozgalom" az 1970-es években indult az 

Egyesült Államokban is azzal a céllal indult, hogy a peres eljárásoknál hatékonyabb 

vitarendezési alternatívákat ajánljon. Bár a vitarendezés hatékony módszereinek keresése, a 

konfliktus-kezelés művészete az emberiséggel egy idős, az utóbbi 30 évben az ADR 

látványosan előtérbe került. Napjainkban virágzik az ADR, mert több módon is igazolódott, 

hogy több mint egy újabb eszköz a viták megoldásához. Az ADR számos bírósági, 

igazságügyi rendszer intézményesített részévé vált a világ számos országában. Az első 

elfogadott ADR módszer alapja egy választott bírósági határozat volt, amely elindított egy sor 

új gyakorlatot és eljárást az igazságügyi rendszer megújítását előrevetítve, beleértve a bíró 

(vagy választott bíró) döntéséről való vitát is. Az ADR fejlődésével a mediáció széles körben 

elterjedt, sokak által preferált vitarendezési módszerré vált, mert eljárásainak kisebb a 

komplexitása és nagyobb rugalmasságot biztosít. Egy „külső” normarendszernek való 

alávetés helyett a felek által kölcsönösen újraértelmezett konfliktushelyzetben a mindkét fél 

által elfogadhatónak tekintett megoldás megtalálása a cél.  

Egyeztetések, alapelvek és eljárások 

Goldberg, Sander és Rogers „A vitarendezésről: Tárgyalás, közvetítés és más 

folyamatok” (1992)-ben megjelent könyvében a tárgyalást olyan kommunikációként 

definiálja, amelynek a másik meggyőzése a célja. A tárgyalás egy folyamat, amelyben a 

vitában résztvevő felek közvetlenül egymással vitatják meg a lehetséges eredményeket. A 

felek javaslatokat, kéréseket/követeléseket cserélnek, érvelnek, és addig folytatják a 

kommunikációt, míg megoldást nem találnak, vagy zsákutcába nem jutnak. Egyeztetések 

során a vita megoldásának három megközelítésről beszélhetünk (érdekeken alapuló 

egyeztetés, jogokon alapuló egyeztetés, hatalmon alapuló egyeztetés). 

Érdekeken alapuló egyeztetés: 

Ez a megközelítés eltolja a megbeszélés fókuszát a gyakran merevedett presztízs 

pozíciókról az érdekek felé. Mivel a pozíciók mögött általában több érdek is áll, egy az 

érdekeken alapuló megbeszélés új lehetőségeket, kreatív opciókat hozhat felszínre. A 
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pozíciókat sokszor nem lehet összeegyeztetni, és így a vitarendezés zsákutcába juthat. Az 

érdekeken alapuló dialógusnak transzparensnek kell lennie annak érdekében, hogy a felek 

egyezségre jussanak. Habár az érdekeken alapuló tárgyalások képesek a legjobb eredményre 

vezetni, előfordulhat, hogy a felek ezt nem látják be, és ezért a tárgyalások "jog-alapú"-vá 

vagy a "hatalom-alapú"-vá válnak (Goldberg, 1992). 

Jogokon alapuló egyeztetés: 

Amikor a felek között nem sikerülnek az egyeztetések, a felek megvizsgálhatják, 

milyen jogokkal rendelkeznek. Fordulhatnak bírósághoz (helyi, nemzeti, nemzetközi), amely 

egy olyan jogi folyamatot eredményez, amiben jogrendszertől függően a törvények és a 

joggyakorlat teremti meg a kereteket. Az igazságszolgáltatás kultúrája (preferált értékek, a 

közvélemény várakozásaira irányuló percepciók, az alkalmazott beszédmód vagy az átfutási 

idők) is jelentős tényezőket jelentenek. 

Hatalmon alapuló egyeztetés: 

A fenyegetés vagy akár erőszak igénybevétele kommunikációs eszközként, a másik fél 

meggyőzése céljából (pl.: Amerika – Kuba rakétaválság).  

Versenyző és integratív modellek 

A tárgyalásokat az alábbi két változó mentén jellemezhetjük: 

- verseny – együttműködés 

- ellentétes érdekek - közös érdek. 

Az ilyen dichotóm változók között jelentős mozgástér van arra, hogy a kontextusnak, a 

vita tárgyának és a vitatkozó felek előzményeinek megfelelő modellek segítségével lehessen 

választ találni a vitás kérdésekre. Az érintettek kezdeti szubjektív alapállása meghatározó 

tényező, és ennek legalább részben történő kölcsönös elfogadása, szerencsés esetben a 

szubjektivitás csökkentése a viták eredményes rendezésének egyik alapfeltétele. Ha a két fél 

elméleti, nem realizált igazságát tekintjük kiindulási alapnak, akkor a megegyezés mindkét 

félnek veszteségnek tűnik. A perben kedvező ítéletre váró felek mindvégig ezen elméleti 

igazságuk érvényesítésében reménykednek, és valószínűleg későn ismerik fel, hogy az eljárás 

maga is tengernyi kompromisszummal, idővel, költséggel jár, mely a „győzelem” 

késlekedésének vagy elmaradásának kockázatával együtt maga sem jelenthet optimális 

megoldást. A mérlegre tehát sok olyan dolgot fel kell tenni, ami árnyalja a vélt vagy valós 

„igazság”, a peres eljárás várható kimenete, a 0-hipotézis (amikor nem teszünk semmit) és a 

kompromisszumok által elérhető szuboptimális (az adott helyzetben és körülmények között 

kedvező) megoldás viszonyát. A vitarendezés módjának megválasztásához e négy lehetőség 

várható költségeit és hozadékát kell megbecsülnünk. Az AVR legtöbbször a saját igazság 

kizárólagos vagy peres érvényesítésének zárójelbe tételével indul. Az AVR-től minimumként 

elvárható, hogy rövid idő alatt, kis költséggel, nagy biztonsággal vezet el a 0 hipotézisnél 

kedvezőbb megállapodáshoz. 

A jogászképzés, mint az alternatív vitarendezés valódi előretörésének területe 

Ausztráliára különösen jellemző az AVR, mint civilizációs eszköz használata. Mint 

számos más országban, itt is a jogalkalmazás talált rá elsőként a módszerre, mint az ágazati 

politika egyik megahatározó elemére. A bíróságok munkájának enyhítése, és a kapcsolódó 

költségmegtakarítás fontos érv, de ennél is fontosabb, hogy a hagyományos vesztes-győztes 

megközelítés helyett kompromisszumos megoldás, a legkedvezőbb esetben győztes-győztes 

helyzet alakulhasson ki. Az ausztrál igazságszolgáltatás hamar rátalált a felsőoktatásra, mint 
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egy olyan területre, amely a jogászok képzésén keresztül előkészítheti a kultúraváltást. 

Duouglas 2012-es Ph.D dolgozatában részletesen elemzi a jogászképzésben megvalósuló 

AVR vonatkozású kísérleteket, és számos nehézséget azonosít. A készségfejlesztés a 

tapasztalati tanulás megerősítését igényli egy olyan képzési területen, ahol csak fokozatosan 

törhető meg a plenáris előadások és hagyományos szemináriumok dominanciája. Sok vita 

folyik arról is, hogy a közvetítés valójában milyen típusú kompetenciákat igényel, és azt 

milyen pedagógiai eszközökkel lehet elérni. A többség a kommunikáció és az együttműködés 

fontosságát hangsúlyozza. A fejlesztések értékelése azt mutatta, hogy a diákok egy része 

kifejezetten elégedett, és az elsajátított kompetenciákat tágan hasznosíthatónak ítélték. Ez 

különösen fontos egy olyan képzési területen, amit a hagyományos, passzív befogadásra építő 

pedagógiai formák (pl. előadások nagy létszámú évfolyamok számára) dominálnak (Dougles, 

2012).  

Néhány évvel korábban Saegusa és Dierkes Japánról készült tanulmányában az AVR 

jogi képzésben betöltött szerepéről készített pillanatfelvételt. Japánban évszázados múltra 

tekintett vissza a bíróságon kívüli vitarendezés. 1998-ban pl. 356000 civil békéltetési eljárást 

folytattak le, mégis, a közvetítés AVR néven való megjelenését nemzetközi minta alapján 

megvalósuló innovációnak tekintették.   

A szerzők kutatásukat egy fontos terület megalapozó vizsgálatának tekintették, 

azonban már így is több figyelemreméltó következtetésüket érdemes idézni. Amikor a japán 

kormány kezdeményezte a jogi képzés átalakítását és amerikai típusú másoddiplomás képzést 

biztosító 68 új jogi iskolát (graduate law school) hozott létre, a legtöbb intézmény szinte 

azonnal eleget tett a kormány ajánlásának, és az AVR –t a képzési tartalom részévé tette. A 

szerzők az AVR a-re, mint a változás sajátos indikátorára tekintettek. Az önkéntes 

alkalmazkodás az állam által sokkszerűen létrehozott intézményi kínálatban váratlan 

eredmény volt, és figyelemreméltó a csatlakozók széles köre, valamint az a gyorsaság, 

ahogyan az AVR beépült a japán jogi iskolák tantervébe (Saegusa, Dierkes 2005). A tágabb 

következtetések is fontosak. Az állam által kezdeményezett drasztikus kínálatbővítés a 

versenyképesség javítását jelentő innovációk gyors adaptálásához vezetett.  Olyan 

változásokhoz, amelyek a status quo megőrzésében érdekelt hagyományos felsőoktatási 

intézményekben csak sokkal lassabban következtek volna be. Míg a változáselmélet a 

kontrollált és fokozatos (incremental) változtatások nagyobb eredményességét hangsúlyozza, 

a japán példa alapján úgy tűnik, hogy az intézményi „váltóátállítás” esetenként sikeresebb 

lehet a rendszerre vitt radikális zavar előidézésével (a nagyszámú új képzőintézmény 

felborította a jogászképzés piacát).  

 Saegusa, Dierkes elemzésében az intézmény megbecsültsége kulcsfontosságú változó, 

egyben megjeleníti a megfeleléssel kapcsolatos szervezeti válaszok variációit is. A kutatás 

úgy találta, hogy inkább a magasabb státuszú szervezetek vezetnek be új „szolgáltatási” 

komponenseket. Az intézményeket három kategóriába sorolva azt kapták, hogy a magas 

presztízsű intézmények mindegyike kínált AVR kurzust, a közepesek 78,6%-a, míg a 

legkevésbé elismert intézményekben ez az érték 74,4%. Az állami és a magánintézmények 

összehasonlítása alapján a magánintézmények között még az alacsony presztízsűek is 

nagyobb alkalmazkodást mutattak (81,3%), mint a hasonló státuszú államiakkal (54,5%).  

A kutatás megerősítette, hogy az új japán jogi iskolákban az AVR fogadtatása 

figyelemre méltó. Tekintettel a szűkös anyagi forrásokra az alacsonyabb státuszú iskoláknak 

küzdeniük kell a túlélésért. Mégis, az alacsony státuszú iskolák inkább „egyéb tanfolyamok” 

keretében foglalkoznak az AVR-rel, és egyelőre nem a polgári eljárásjog vagy az 

igazságszolgáltatási rendszer tantárgyaihoz illeszkedően. Az innováció terjedéséről a szerzők 
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megállapítják, hogy nem a belátásnak, vagy az uralkodó csoportnormákhoz való 

illeszkedésnek köszönhetőek, hanem a státuszversenynek. A jövő kérdése, hogy a japán jogi 

képzés tananyagában az AVR mennyire lesz tartós. Míg az AVR jogi tananyagba történő 

integrálódása együtt járt az AVR modell átfogó terjedésével, addig a kiegészítő AVR tárgyak, 

melyeket a jogi iskolák nyújtanak ugyan, de nem tekintik a jogszemlélet fontos alakítójának, 

könnyen marginalizálódnak. Az AVR kurzusok mélyebb integrálódása a magasabb státuszú 

japán iskolák tanterveiben utalhat az elkülönülés jövőbeni pályájára.  

Összefoglalva, az AVR erősödő jelenléte a japán polgári eljárásokban és a 

jogászképzésben az AVR integrálódását eredményezheti a tantervek egészét illetően is. Ez a 

trend attól is függ, hogy az AVR kurzusokhoz nélkülözhetetlen képzett oktatók rendelkezésre 

állnak-e majd. A kutatás jelzi azt a magyar felsőoktatás kapcsán kevéssé exponált kérdéskört, 

hogy a gyakorló szakemberek bevonása az oktatásba mennyiben és milyen formában lehet 

indokolt. Elvárható-e elméleti szakemberektől, hogy gyakorlatias képzéseket szervezzenek, 

miközben ilyen típusú személyes tapasztalattal nem rendelkeznek? Az AVR-t oktató egyetemi 

szakemberek, és a praktizáló külsősök milyen együttműködése vezethet el az e területen 

fontos kompetenciák sikeres fejlesztéséhez?  

Miközben a magyar jogalkalmazás területén imponáló kezdeményezések révén az 

alternatív vitarendezés elvi lehetősége megteremtődött, a módszerrel szembeni kulturális 

idegenkedés még mindig gátat jelent. Ezt még azokban az országokban is elismerik, ahol 

évtizedekben mérhető előnyre tettek szert. Mindez az oktatásra irányítja a figyelmet, hiszen 

nem csak a közvetítői szolgáltatást kell, hogy képzett szakemberek segítsék, a vitában 

érintettek „szociokulturális alkalmasságára” is szükség van.  

Az oktatás meghódítása az alternatív vitarendezés által 

Magyarországon meggyőzni valakit, hogy tűrés, megalkuvás, vagy pereskedés, esetleg 

erő alkalmazása helyett párbeszédben oldja meg a konfliktusát, nem könnyű feladat. Az 

alkalmazott konfliktuskezelési módszerek vagy ösztönösek és kiforratlanok, vagy 

professzionálisak ugyan, de csak szigetszerűen kerülnek alkalmazásra. A felek többnyire nem 

gondolnak a kialakult konfliktusok megítélésekor saját szubjektivitásukra és még kevésbé a 

konfliktusok közös értelmezésének, feloldásának kézenfekvő lehetőségeire. Félő, hogy a 

konfliktusok teherként való hordozása, vagy növekedése se kapcsol be megfelelő önvédelmi 

mechanizmusokat.   

A hazai kultúrában a külső segítség iránti igény sokak számára a gyengeség, az 

elvtelenség jele. Gondoljunk gyermekkorban az „árulkodás” differenciálatlan, és szinte 

kivétel nélkül negatívnak minősített „intézményére”. Gyakran sem a pedagógus sem a 

diákközösség nem tesz különbséget a felelősségáthárítás, a társak „bemártása” és a konfliktus 

rendezéséhez való segítségkérés között. Már koragyermekkorban elvárás, hogy a gyerekek ne 

zargassák a felnőtteket vitás helyzeteikkel, hanem viseljék el azokat, vagy oldják meg maguk. 

Mindez legtöbbször az erősebb győzelmét jelenti a gyengébb felett.   

A konfliktusok explicitté tétele az egyik feltétele a vitarendezésnek. Alapvetően azok 

az országok léptek előre a konfliktusrendezésben, ahol már korábban megtörtént a 

konfliktusok láthatóvá tételének intézményes segítése. Angliában, Egyesült Államokban, 

Kanadában, Új-Zélandon és egyes ázsiai országokban a panasztétel intézményrendszere jól 

működik, és nem kínos, méltatlan vagy értelmetlen a panasztétel. Magyarországon a szülők 

többsége a gyermeket ért fizikai vagy lelki sérelmek esetében is azt mondja, jobb, ha nem 

szólunk, a jó ég tudja, mi lesz belőle. Azzal, hogy a környezet nem támogatja a panasz-

intézmények konfliktusokat felszínre hozó funkcióját, a használható jogorvoslati intézmények 
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fejlettsége is alacsony. Pedig a konfliktusok és az iskola világának lehetséges viszonya széles 

határok között változhat.  

Az alábbiakban a vitarendezés kultúrájától függő öt fejlettségi szintet különítünk, 

melyben Cohen (1995) négy kategóriája (2-4) kiegészítésre került egy ötödikkel (1), amely a 

konfliktus kezelésének hiányából következik. el: 

-  a konfliktusok létrejönnek, de rejtettek 

maradnak és/vagy agresszív, romboló 

következményekkel törnek felszínre (1), 

- a konfliktusok azonosítását követően a felek 

vitás ügyeiben egy autoritással rendelkező 

személytől vagy intézménytől (felső fórum vagy 

hatóság) várnak ügydöntő ítéletet (2),  

- a konfliktusok kezelésében döntő szerep jut a 

közvetítőnek, aki hozzásegíti a vitában álló 

feleket, hogy egyességre jussanak (3),   

- a konfliktusok az érintettek természetes 

együttműködésének, párbeszédének keretei 

között rendeződnek (4),  

- a konfliktusok létrejöttét, felerősödését 

megelőző mechanizmusok sokasága működik, 

az intézmény működése gyakorlatilag 

konfliktusokban szegény (5). 

 

 

 

Ebben a hierarchiában a független közvetítővel megvalósuló mediáció valahol félúton 

helyezkedik a konfliktuskezelési módozatok végletei között. A konfliktusok kezelésének fenti 

variációi azonban nem jelentenek kizárólagos megoldási módokat. Az (5) fejlettségi szint a 

megelőzés dominanciája mellett is megengedi, hogy egy-egy ügyben alacsonyabb szintű 

megoldások is előforduljanak.   Ugyanígy feltételezhető, hogy AVR rutinnal nem rendelkező 

intézményekben is vannak sikeres kivételek.  

Félő, hogy a szocializáció kulcsintézményei (család, iskola) Magyarországon döntően 

az első két fejlettségi szinttel írhatóak le. Kérdés, hogy az a fejlődési pálya, amit az 

angolszász országok bejártak a vitarendezésben, lerövidíthető-e. Megkerülhetőek-e azok az 

intézményi formák, amik lehetővé teszik a konfliktusokhoz, vitákhoz való hozzáállás lépésről 

lépésre történő megváltozását, amik  a konfliktus megfogalmazását, szembesítenek az 

értelmezést befolyásoló szubjektív tényezőkkel, és megmutatják az alkalmazható módszerek 

és a lehetséges kimenetek színességét. 

Az ausztráliai Victoria államban az AVR elterjedését az ún. „Teljes iskola 

megközelítés” segíti (http://www.vadr.asn.au/peer.pdf). Ez alatt azt értik, hogy az iskola 

intézményi szinten elköteleződik a viták békés rendezése, tágabban az esélyteremtés, 

befogadás és együttműködés mellett. Ehhez a program az alábbi elveket határozta meg:  

- az intézményvezetés élen jár a vitarendezés megoldások alkalmazásában, 

- a nevelőtestület pozitív, együttműködő szemlélettel dolgozik,  

- az osztálytermi munkát a kooperatív megoldások jellemzik, 
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- a konfliktuskezelési tréning beépül a helyi tantervbe,  

- az iskola minden dolgozója kapcsolódó képzésben vesz részt,  

- az iskola a környezetével is olyan kapcsolatot épít, ami alkalmassá teszi, hogy 

hozzájáruljon a konfliktusok megelőzéséhez.  

A közvetítéssel történő vitarendezés alapvető lépéseit a program így határozta meg:  

1. A vitában álló feleknek kényelmes és nyugodt helyet, valamint elegendő időt kell 

biztosítani, 

2. A résztvevőkkel meg kell beszélni a közvetítési folyamat menetét, szabályait, 

3. Minkét fél lehetőséget kell, hogy kapjon, hogy zavartalanul elmondhassa a saját verzióját,   

4. Elkészül a feltárt problémák és aggodalomra okot adó kérdések listája, valamint az 

egyeztetés menetrendje – ebben a mediátornak már aktív szerep jut,  

5. A felek a jövőre összpontosítva mindkét fél számára megfelelő megoldási alternatívákat 

készítenek elő.  

6. Az egyesség megfogalmazása, és megerősítése akár írásban is. 

A közvetítő szerep-meghatározása nem engedi meg, hogy a közvetítő állást foglaljon 

az egyik vagy másik fél mellett. Segít viszont a felszínre kerülő kérdések és információk 

strukturálásában, és nyomon követi a résztvevők érzelmeit. Segít pozitív keretbe helyezni a 

megfogalmazottakat.  

A program következetes volt abban, hogy a mediáció csak akkor indulhatott el, ha a 

vitában érintett felek elfogadták a közvetítésre vonatkozó elveket és a közvetítő 

bekapcsolódását. A programban résztvevő iskolák gyűjtötték a tapasztalataikat és ez 

folyamatos tanulási lehetőséget teremtett számukra és a fejlesztésben részt vevő kör egésze 

számára. A konfliktusok nem szűkültek diák-diák vitákra, a pedagógusok és a diákok 

családjai közötti konfliktusok eredményes kezelése egymást erősítő módon növelte a program 

sikerességét.  

Egy amerikai példa 

A kortárs mediáció egy program és egy folyamat is egyben, ahol azonos életkorú 

gyerekeknek megkönnyítik két ember vagy kis csoportok között a vitarendezést. Ez az eljárás 

hatékonynak bizonyult az Egyesült Államokban is, megváltoztatva a konfliktusok 

megértésének és megoldásának gyerekek által ismert módjait. A változás magában foglalja a 

jobb önbecsülést, mások meghallgatásának és megértésének a képességét, a kritikus 

gondolkodást és az iskola légkörének javítását éppúgy, mint a fegyelmi büntetések 

csökkenését és a kevesebb összetűzést. Ezek a képességek az osztálytermen kívül is kitűnően 

használhatók. Az eljárás önkéntes mindkét fél részére. A kortárs mediátorok nem hoznak 

döntéseket, win-win megoldásra törekszenek, és arra, hogy elkerüljék a későbbi 

konfliktusokat. A kortárs mediációval kezelt problématípusok között megjelenik a közösségi 

média szabálytalan használata, a kapcsolati nehézségek, a zaklatás, a hírbehozás, pletykák, a 

lopás, az etnikai és kulturális konfrontáció, vandalizmus, osztálytermi, vagy iskolán kívüli 

jogviták. A tanulók vezetői csapatot alkotnak egy tapasztalt, elismert koordinátor, néhány 

megfelelő tanár és/vagy szakember segítségével. A csapat feltárja a kortárs mediáció alapjait, 

az iskolai problémamegoldás és fegyelmezés rendszerét, feltérképezi a vezetés és a kortársak 

jellemző magatartását, megfogalmazza és közzéteszi a problémamegoldás világos vízióját. A 

munka valamennyire tükröt tart a problémák nyilvánosságának, a képzés egészének, a 

gyakorlatoknak, az értékelésnek. Cél az is, hogy az iskola különböző közösségei mediációs 

oktatásban részesüljenek, illetve a kötelezettségvállalással és a végrehajtással kapcsolatos 

elvárások és korlátok megfogalmazásával egy átfogóbb, békés tanterv szülessék. 
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A mediációs csoport biztosítja a vezetés támogatását, beleértve a nagyobb iskolai 

csoportokkal kötött megállapodásokat, melyben vállalják, hogy figyelemmel kísérik a 

gyakorlatot (beleértve a tanárokat és ügyintézőket is) és a csapat vállalja az alkalmazást, ha 

hosszabb távot is érint. Előkészítő megbeszéléseket szerveznek, gyakorlati mediációs 

tréningeket tartanak, nyitottak az erőszakkal kapcsolatos kutatásokra, a mélyebb okokra, a 

prevencióra. 

A jelentős tapasztalatokkal rendelkező intézményektől egy esetleges magyarországi 

program esetén rengeteget lehetne tanulni. Megismerhetők azok a feladatok, amiket a kortárs-

mediációban résztvevő diákoknak komolyan kell venni. Ezek a feladatok tudatosan fejlesztik 

a mediációhoz szükséges tudást, képességeket és attitűdöket, hiszen ezek nélkülözhetetlenek a 

színvonalas munkához. Kiérlelt tapasztalatok érhetők el a kortárs mediátorok kiválasztásával, 

képzésével, együttműködésével kapcsolatban. A hazai tanulási folyamathoz a mediáció során 

alkalmazható konkrét technikák is megismerhetők, szükség esetén kipróbálhatóak, 

adaptálhatóak és továbbfejleszthetők.  

A hazai tapasztalatok még sporadikusak. Egyéni pedagógusi kezdeményezések és az 

Oktatási Közvetítő Szolgálat eseti szolgáltatásai biztató kísérletekként értelmezhetőek. A 

rendszerszintű áttörésnek azonban még a szándéka is távoli. Egy, a témában folytatott vitában 

egy résztvevő úgy érvelt, „nálunk mások a hierarchikus viszonyok”. „A gyerek teljesen ki van 

szolgáltatva a pedagógusnak. A pedagógus nincs kiszolgáltatva eléggé a szülői 

munkaközösségnek. Itt soha nem lesz panaszkultúra, a szülők féltik a gyereküket. Az 

angolszász országokban az SZMK-k formálisan, hivatalosan is ellenőrző feladatokat 

gyakorolnak, más hierarchikus viszonyok között (Török Balázs, 2012).” Kétségtelenül segít, 

ha az iskolarendszert demokratikus hatalmi viszonyok jellemezik, és ha konfliktusokhoz való 

viszonyról gondolkodunk, akkor mindez érintheti az intézményi hatalmi viszonyok és a 

hatalomgyakorlás kultúrájának kritikáját is.  „Előfordul, hogy a szülő úgy érzi, hogy azzal, 

hogy az iskola eltűri a tekintélyét sértő cselekedeteket (nem pofozza meg a gyereket, ha 

„kell”), a szeretet és a törődés hiányát, valamint a gyengeségét demonstrálja(Török Balázs, 

2012)”. Mindez persze valóban függvénye a helyi kultúrának, és olyan megoldásokhoz is 

vezethet, amikben a szülő „beront”, és maga kívánja helyreállítani az általa 

megkérdőjelezhetetlen felnőtt tekintélyt.  

Amikor a pedagógus dolgozatjavítását a diákok megnézhetik, és megkérdőjelezhetik 

az objektivitását vagy hibátlanságát, akkor nem csak az a probléma, hogy sérül a pedagógus 

önképe, hanem sokan azt az általános trendet érzékelik, hogy a pedagógus eszköztelenné 



17 

válik, pozíciója gyengül. „A hadseregben, ha a parancsnok azt érzékeli, hogy meg kell 

indokolnia a parancsot, akkor a szervezet hatékony működését romboló folyamatoktól tart 

(Török Balázs, 2012)”. De vajon összevethető-e egy iskola a hadsereggel? Vajon a rossz 

parancsok kockázatának csökkentésére kell-e törekedni, vagy a „minden körülmények 

közötti” parancsnoki tekintélyvédelemre?  Ha csak egy-két, a hatalmi viszonyokat átrendező 

változás érte volna a közoktatást, mint pl. hogy a diákok megnézhetik a dolgozataik javítását, 

talán még kezelhető szinten maradnának a konfliktusok. De nem ez az egyetlen változás. Az 

iskola a terminológiai kísérletek ellenére elmozdult a szolgáltatói pozíció felé (létéhez 

szüksége van a diákokra és szüleikre). A szolgáltató pozíció pedig azt jelenti, hogy a „másik 

oldal”= szülők-diákok egyre inkább módot találnak arra, hogy befolyásolják a folyamatokat. 

Az új folyamatoknak való megfelelés a régi eszközökkel egyre reménytelenebb. A régi 

eszközök védelmében a változások visszafordítása az egyik út, a másik természetesen az 

eszközök illesztése a jelen kihívásaihoz.  

A nemzetközi példák abban segíthetnek, hogy olyan nézőpontokat ismerjünk meg, 

amelyek a hazai gondolkodás számára nem maguktól értetődőek, de leegyszerűsítő vagy 

ideologikus megoldások helyett új perspektívákat nyitnak.  

A konfliktusok vállalása, láthatóvá tétele kulcsfontosságú elem. Ebben az olyan 

intézmények segíthetnek, mint a panasz-iroda, vagy konfliktus-kezelő foglalkozások indítása. 

Mindez valószínűleg szükséges feltétele a mediáció iránti igény erősödésének. Kell-e félni 

attól, hogy ez a jelenleginél jóval szélesebbre tárja a látható konfliktusok körét? A 

konfliktusok többsége rejtett, szubjektív, érdekeket vagy érzelmeket érint, de sért jogokat, 

jelenthet diszkriminációt, vagy jogelvek részleges vagy teljes figyelmen kívül hagyásából is 

eredhet. Olyan példák, mint bizonyítási kényszer figyelmen kívül hagyása, vagy hogy kétszer 

is megbüntethetnek valakit ugyanazért a cselekedetért, azt mutatja, hogy az iskolák számára 

nem kristályosodott ki, hogy saját működésükre hogyan fordíthatóak le az alapvető jogelvek. 

A konfliktusok feltárása nehéz, hiszen eltérő válaszok születnek azt illetően, hogy a 

pedagógus tekintélye milyen természetű legyen. A konfliktusokkal való partneri szembenézés, 

vagy a megkérdőjelezhetetlenség ideája legyen-e a vezérlő elv. Ez utóbbi még annak a 

szerény lépésnek a megtételét is nehezítené, hogy a bíróságokhoz hasonló, átlátható jogelvek 

fegyelmezett alkalmazása mellett folyjon az intézményi szintű döntőbíráskodás (pl. fegyelmi 

döntések meghozatalakor). És az AVR ekkor még meg sem jelent a horizontunkon. 

A következő nagy kérdés, hogyha láthatóak a konfliktusok, akkor hogyan lehet ezeket 

hatékonyan, a kockázatok, költségek minimálizálásával kezelni, vagy akár építkezni belőlük. 

Számos technika megtanulható, vagy külső szolgáltatásként igénybe vehető. Meghatározó 

elem a kísérlet, a tapasztalati alapú tanulás. Az alternatív vitarendezés kultúrájára nyitott 

országok általában erős reflexivitással állnak az intézményi működés folyamataihoz. Tudják, 

hogy az átállás időigényes. A pontszerű sikerek tovagyűrűző hatását ösztönözni lehet azzal, 

ha tudatosan szélesítjük az AVR eszköztárát és a szisztematikus megfigyeléseket követően 

alakítjuk cselekvéseinket (akciókutatás). 

Egyre több kísérlet végződik receptkönyvként, ami praktikus, megtanulható 

technikákat tesz a mediátorok és az erre nyitott közösségek számára elérhetővé. Felmerül a 

kérdés, hogy mennyire átültethetők a kontextusuktól megfosztott jó gyakorlatok. A 

tapasztalatok alapján az AVR sikerére csak akkor van érdemi esély, ha a folyamat a minimális 

feltételeket kielégíti. Ilyenek, hogy a mediációs folyamat megrendelői elfogadják a független 

külső szakértő szerepét, ha a bizalom és az őszinteség szükséges szintje megteremthető, ha 

mindkét félnek igénye, hogy egyezségre jussanak. Mindezeken túl a helyi kontextus 
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sajátosságait aligha becsülhetjük le. Ezek figyelembe vétele reflexióra épülő tanulással, a 

mediációs kompetenciák folyamatos fejlesztésével segíthető. 

A gyermekek és fiatalok aktív szerepvállalása az AVR technikák alkalmazásában 

Mikor és mennyire érdemes vagy szabad a gyermekeket konfliktuskezelés, alternatív 

vitarendezés részeseivé tenni? Volt olyan kísérlet, amely egyes, kiválasztott gyerekeket vont 

be a mediátori kompetenciák fejlesztésébe. A komolyabb, tétre menő mediációs 

folyamatokban általában egy társmediátor is jelen van, aki profi, tehát nem bízzák teljesen a 

gyerekekre az ilyen folyamatokat. A tapasztalatok igazolták, hogy gyerekeket is meg lehet 

tanítani arra, hogy ne csak maguk legyenek képesek egyezségre jutni, hanem képessé tehetők 

legyenek arra is, hogy közvetítőként másokat is hozzásegítsenek az ehhez. A mediátorokat 

igyekeztek úgy kiválasztani, hogy az mindez ne az elit valamilyen „újrapozícionálásához” 

vezessen (Haft, Weiss (1998). A mediátori feladat tehát ne egy már korábban megszerzett 

hatalmi dimenzió megerősítése legyen (jó tanuló, elit szülői hátterű diák), hanem az emberi 

alkalmasság és technikai tudás számítson, ami segít, hogy a vitában álló felek a közvetítőt 

kölcsönösen elfogadják. Hitelesen kell tudni középen állni esetenként a kulturális vagy a 

társadalmi hierarchiában szélsőséges pozíciókat elfoglaló személyek között. Szükség lehet 

tehát az etnikai, társadalmi sokféleség képviseletére a mediátorok között. A mediátorok 

képzése nem az elit újratermelésének egyik eszköze, hanem egy új típusú értékes, de 

hétköznapisághoz közel tartandó tudás.  

Az intézményvezetők kulcsszerepet játszhatnak abban, hogy elfogadtassák a mediáció 

jelenlétét az intézményükben. Ez nem azt jelenti, amit sok igazgató szívesen értene a dolog 

alatt, hogy ő mediálja az iskolában lévő vitákat. Már az is nehéz, hogy az igazgatók 

lemondjanak a közös gondolkodást igénylő értekezletek hatalmi helyzetből történő 

levezetéséről. Ha érdemi párbeszédet akarnak, a vezetési és az pedagógusi nézőpontok 

ütközését is vállalva, akkor érdemes semleges vitavezetőt választani. Azt kell mérlegelni, 

hogy mit hoz, ha megjelenik egy harmadik szereplő konfliktusban álló szereplők között. 

Valóban veszteség-e, ha az álláspontját részben feladva egyességre jut kollégáival. Azok a 

kísérletek, amelyek nagy számban vontak be intézményeket, szakembereket és számos, az 

AVR-t preferáló tevékenységet indítottak el, arra a tapasztalatra vezettek, hogy a robosztus 

eszköztár elérhetősége mellett is viszonylag kevés konfliktust sikerült ebben a formában 

kezelni. Szembe kell nézni azzal, hogy tipikussá tenni ezt a békés, érdekközösségre építő 

egyezségkeresést nagyon nehéz. Valószínűleg nincs összhangban az ember alapvető 

ösztöneivel, a harc, a győzelem, a kompromisszumok nélküli siker igénye igen erős belső 

késztetés.  

A sajátos nevelési igényű diákok és a mediáció 

A hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok védelme a legtöbb 

országban kiemelt feladat. Nagyon sok a hátrányos helyzetű gyermekek sérelmét 

eredményező döntés, gyakorlat idéz elő konfliktust a szülők és az oktatási intézmények 

között. Egy az e területet feltáró kutatást Sheila Riddell (Oktatás-kutatási Központ – CREID, 

Edinburgh-i Egyetem) és Neville Harris (Manchesteri Egyetem) vezette. A projekt a 

Gazdasági és Szociális Kutatási Tanács megbízásából 2008 januárja és 2009 szeptembere 

között valósult meg.  A kutatás az Egyesült Királyság és a skót kormány nyomására készült el 

azzal a céllal, hogy az igazságszolgáltatási reform napirendjének megfelelően előmozdítsák az 

alternatív vitarendezési módszerek alkalmazását. Mivel feltevésük szerint mind a közvetítők, 

mind a bíróságok eredményesen alkalmazhatnák az ADR módszertanát a sajátos nevelési 

igényű (SNI) vagy további támogatási szükségletű (ASN) fiatalok érdek- és értékkonfliktusai 
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során, a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy mi az oka, hogy még kormánytámogatás 

ellenére sem vált elterjedtté ez a megközelítés (Riddel, Harris, 2009). 

 Azt firtatták, hogy a helyi hatóságok mennyire próbálják megoldani az SNI 

vonatkozású jogvitákat, és mennyire hatékonyak az általuk alkalmazott módszerek?  A 

kutatás számos módszertani eszközt alkalmazott. Esttanulmányok, felmérések, interjúk 

készültek a helyi hatóságokkal, a közvetítőkkel és a szülőkkel. A vizsgálat azt bizonyította, 

hogy a közvetítést kevéssé használják. Az akadályozó tényezők közül néhány:  

- tudatosság hiánya - ez annak ellenére így van, hogy a helyi hatóságok 

rendszeresen tájékoztatják a szülőket a vitarendezési lehetőségekről, 

- ha egy adott kérdés felmerül az iskolai vitákban, nincs olyan követelmény, 

hogy az iskolák pl. egy szabvány levélben a panaszt bejelentő szülőt 

tájékoztassák arról, hogy hozzáférhetnek jogi közvetítéshez,  

- a szülők egy része kételkedik a közvetítő függetlenségében, míg mások kedvét 

az veszi el, hogy kompromisszumos megoldás helyett egyértelmű jogorvoslatot 

szeretnének,  

- a negatív tapasztalatok az ügyekkel foglalkozó helyi hatóságok munkájáról 

bizalmatlanná teszi a szülőket az új szolgáltatások iránt is, jóllehet többen 

egyértelműen pozitívan ítélik meg a közvetítők szakértelmét,  

- az ügyek jelentős része informálisan megoldható, így nem jut el abba a 

szakaszba, amikor a mediációra feltétlenül szükség lenne (Riddel, Harris, 

2009).  

Ha az ügy igazán súlyos, és a szülők elszántak, akkor a kutatók úgy találták, hogy az 

egyezséget ígérő közvetítő az önkormányzat emberének tűnik, és a per útján történő 

érdekérvényesítés a vágyott engedmények nélküli jogorvoslat ígéretét hordozza.  

A kutatás az előnyökről és hátrányokról azt állapítatta meg, hogy leginkább azok 

értékelik a közvetítés intézményét, akik már részt vettek benne. A bizalmatlanok úgy ítélik, 

hogy kevésbé független és hiteles, mint a bíróságok, amelyről azt gondolták, hogy tisztességes 

és szakértő. A kutatás azt is megállapította, hogy bár az érintett gyermekek bevonását a 

közvetítési folyamat „protokolja” elvben támogatja, ez mégis ritkán történik meg. 

A mediációs segítség korlátai  

A módszerek és a konfliktusok is tipizálhatóak. Mikor nem érdemes ágyúval lőni és 

mikor nem szabad. Nemcsak felülről, alulról is korlátos a mediáció. Az egyik tanulmány 

felsorolja, hogy mik azok az esetek, amikor nem szabad mediációval kísérletezni, pl. 

szexuális jellegű erőszak, rablás. Megkockáztató, hogy vannak olyan testi, vagy lelki 

agresszióval kísért cselekedetek, melyekhez speciális szakértelem kell. Nem elég jó 

béketeremtőnek lenni, hanem azonnali segítségre van szükség, akár az állam erőszak 

monopóliumának bevonására is szüksége lehet.  

A jogalkalmazás területén nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy bebizonyítsák, hogy 

ez egy nagyon hatásos és költségkímélő módszer. Sok példa van arra, hogy a mediáció 

eredményesen, gyorsan és olcsón tud eljárni. A közvélemény szerint viszont drága. A hazai 

Oktatási Közvetítő Szolgálatot az állam fizette, és még így sem volt könnyű a célhelyeket 

azonosítani. Ha azt kellene mondani egy iskolának, hogy ne szenvedjen a fennálló 

konfliktusok miatt, mert van megoldás, csak áldoznia kell rá, félő, hogy nemleges lenne a 

válasz. A mediációs szakértelem drága, ezért ha fizetni kell, félő, hogy az iskolák többsége 

úgy döntene, nem engedheti meg magának. Hazai tapasztalat, hogy az iskolák nem szívesen 



20 

áldoznak olyan szakértelemre, ami drágább az övéknél. Több olyan beszélgetésben is részt 

vettem, amiben pedagógusok a  külső minőségirányítási és szervezetfejlesztési szakértők 

szerepét úgy értékelték, mint a változó teljesítmény és magas árak negatív összképét.   

AVR és költségmegtakarítás 

John Peysner ügyvéd, a polgári igazságszolgáltatás professzora a Lincoln Egyetemen. 

Kutatásának az volt a célja, hogy bizonyítsa, hogy az alternatív vitarendezéssel jelentős 

forrás-megtakarítás érhető el. Azokat a módozatokat kereste, amelyekben a felsőoktatási 

intézmények szereplői úgy tudják biztosítani a növekvő költségek valóságosságának 

ellenőrzését, hogy a témáról strukturált diskurzust kezdeményeznek 

http://www.staffs.ac.uk/idr/sbii_costs.html 

Peysner kiindulási pontja az volt, hogy a felsőoktatási intézmények jelentős 

növekedésen mentek keresztül, tevékenységük diverzifikálódott, esetenként óriási szervezetet 

működtetnek, egyes szervezetrészeik prosperáló vállalkozások. A tevékenységek szerződéses 

és adminisztratív megoldások egész hálóját képezik, és egyre több az olyan egyén és 

szervezetrész, amely egyre inkább tisztában kíván lenni jogaival, és készen áll arra, hogy ha 

szükséges, jogorvoslattal éljen. A felsőoktatási intézményeknek egyre nagyobb feladatot 

jelent, hogy megvédjék pozícióikat a kereskedelmi szerződések, a foglalkoztatási vagy a 

diákokkal való kapcsolatok területén - és viszont. 

A jogász szakma tudatában van e piaci szempontok erősödésének, és bár az oktatás 

területére szakosodott jogászok száma még viszonylag kicsi, de szerepük egyre erősödik. Az 

oktatásra szakosodott ügyvédek és a perek száma is növekszik az ágazatban, ezzel együtt 

nőnek a kapcsolódó kiadások is. A piacon megvásárolható jogi szakértelem ára folyamatosan 

emelkedik, Angliában átlépte az óránkénti 300 fontot. Minden felsőoktatási intézménynek 

meg kell vizsgálnia, hogy mit kap a pénzéért a tanácsadóitól, amikor jogvitákban alkalmazzák 

őket. Különösen az alternatív vitarendezést (mediációt) tekintik csodaszernek, mely 

költséghatékonyan segít megoldásokat találni. Peysner kutatása az alábbi kérdéseket 

vizsgálta:  

- Milyen mértékben vannak jelen a viták a felsőoktatási szektorban, illetve 

ténylegesen nő-e a számuk? 

- Milyen gyakran alkalmaznak külsős ügyvédeket? Hogyan ellenőrzik és 

tervezik az ezzel járó költségeket? 

- Milyen gyakran alkalmazzák a mediációt a konfliktusok kezelésére? Mennyire 

sikeresek ezek? Időt takarítanak meg vele? Milyen kockázatai vannak? 

Peysner kutatását Magyarországon is hasznos lenne elvégezni, bár jelenlegi tudásunk 

alapján az lenne a kiinduló hipotézis, hogy a szereplők eltérő konfliktuskezelő képessége és 

fragmentáltsága miatt nemcsak a konfliktuskezelés kultúrája fejletlen, de maguk a 

konfliktusok is kevéssé artikuláltak. Így nem tudni, hogy a hazai oktatási intézményekben 

mennyire jellemzőek a költséges perek, amik megtakaríthatóak lennének az AVR 

szolgáltatásainak alkalmazásaival.  Egy fejlettebb vitarendezési, konfliktuskezelési kultúra – 

ha felszínre hozza a konfliktusokat – félő, hogy inkább költségtöbblettel jár, mintsem 

megtakarítással. A megoldatlan konfliktusok rejtett költségeinek számszerűsítése ma még 

túlzottan ambiciózus elvárás, jóllehet, kétségtelenül segítséget jelentene a az AVR 

költségeinek elfogadtatásához.  

http://www.staffs.ac.uk/idr/sbii_costs.html
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Imre Anna – Kállai Gabriella: Az intézményi szintű szabályozás 

tapasztalatai 

 

Tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy bemutassuk az Alternatív vitarendezés 

tapasztalataival foglalkozó vizsgálatba került iskolákat néhány, a téma szempontjából fontos 

kérdés tekintetében. Az írás első részében az intézmények adottságairól és működésük 

feltételeiről szólunk, a második részében az intézményi szintű működéshez, illetve 

alkalomadtán a konfliktusok kezeléséhez, megelőzéséhez kapcsolódó néhány területtel 

kapcsolatos tapasztalatainkat adjuk közre.  

A vizsgált iskolák jellemzői 

A vizsgálatba került 49 iskola több területen mutat hasonlóságot, de jelentős 

különbségek is megfigyelhetőek körükben. Az alábbiakban néhány olyan jellemzőit 

tekintettük át, amelyekről úgy gondoltuk, hogy befolyásolhatják vagy a konfliktusok 

gyakoriságát, alakulását, vagy az iskolák ezzel kapcsolatos tapasztalatait és kezelésmódját. 

Mivel egy igen szűk intézményi körre irányult a kutatás, csak  ezekre nézve rendelkezünk 

tapasztalatokkal. A kis elemszámú minta nem tette lehetővé a részletes elemzést, így inkább 

egy vázlatos kép megrajzolására törekedtünk, az alábbi kérdések megválaszolásának 

segítségével: 

- Mi jellemzi a vizsgált intézményeket a tanulói összetétel szempontjából? Mi 

mondható el az adatok segítségével az íly módon elkülönített intézmények egyes 

csoportjainak hátteréről? 

- Mi jellemzi a vezetőket?  

- Milyen személyi feltételek mellett működnek az egyes iskolacsoportok?  

- Hogyan látják az igazgatók saját tanulókat? Milyen programlehetőségeket biztosítanak 

a számukra? 

Intézményi sajátosságok és a tanulói összetétel 

Az középfokú intézményeket mindenekelőtt tanulói összetételük szempontjából 

vizsgáltuk meg, abból a feltevésből kiindulva, hogy az iskolán belüli problémák minden 

valószínűség szerint összefüggenek a tanulók között a hátrányos helyzetűek arányával. A 

hátrányos helyzetű tanulók arányának figyelembe vételével a vizsgálatba került iskolákat 

három csoportba soroltuk: 

- a HH tanulókat legalacsonyabb, 15% alatti arányban fogadó intézmények köre: ide 

tartozik 13 intézmény, a vizsgált intézmények 26%-a,  

- a HH tanulókat közepes, 15-40% közötti arányban fogadó intézmények köre: ide 23 

intézmény tartozik, amely a vizsgálat iskolák 47%-át tette ki, valamint 

- a HH tanulókat maga, 41% feletti arányban fogadó intézmények köre: ebbe a 

csoportba 23 intézmény, az összes vizsgált intézmény 26%-a került. 

A három intézményi kör eltérő képet mutat nemcsak a HH tanulók arányában, de 

abban a tekintetben is, hogy az iskola hol található, milyen tanulólétszám jellemzi őket. Az 

alacsony HH arányú intézményeket méret szempontjából közepes vagy annál nagyobb átlagos 

intézményméret jellemzi ezek 62%-a 500 fő feletti. A legnagyobb intézmények a középső 

kategóriában találhatóak, ahol az intézményekben közel fele 1000 főnél több diák tanul. A 

HH tanulókat a legnagyobb arányban fogadó iskolák közt nagy a változatosság ebből a 

szempontból: kifejezetten kicsi és nagy iskola is található köztük, az ide tartozó intézmények 
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fele 500 főnél kisebb, fele 500 főnél nagyobb. A tanulólétszám alakulása feltehetőleg 

összefügg feltehetőleg azzal is, hogy milyen az intézmények székhelytelepülésének mérete.  

 

1. ábra 

A vizsgált intézménycsoportok megoszlása tanulólétszám szerint, % 

 
 

A kisebb HH aránnyal és nagyobb tanulólétszámmal működő iskolák a nagyobb 

településeken találhatóak, a középkategória intézményeinek 60%-a szintén, de kétötödük 

kisebb városban működik. A HH tanulókat legnagyobb arányban fogadó iskolák közül 2-4 

mindhárom vizsgált településkategórián előfordult. Regionális megoszlás szempontjából 

eleve egyenetlen a kép: a vizsgálat intézmények 61%-a kelet-magyarországi székhelyű. A HH 

tanulókat csak igen alacsony arányban fogadó iskolák közel negyede a központi régióban 

található. 

 

2. ábra 

A vizsgált intézménycsoportok megoszlása a székhely településtípusa szerint, % 

 

 

Az iskolavezető, iskolavezetés jellemzői 

Az iskolavezetők nemek szerinti megoszlása kiegyensúlyozott: az igazgatók valamivel 

több, mint fele (54%) nő, s valamivel kevesebb, mint fele (46%) férni, az egyes 

intézménytípusok vonatkozásában nem volt számottevő különbség ebből a szempontból. A 

vezetők rendelkeznek a középfokú oktatási intézményben történő elhelyezkedéshez szükséges 

egyetemi végzettséggel, néhány 3%-ban főiskolai diplomájuk van, és szintén néhány 5%-uk 

magasabb, tudományos fokozattal is rendelkezik. Konfliktuskezeléssel összefüggő 

tanfolyamon a vezetők jelentős arányban részt vettek, átlagosan 39%-ban, sajátos módon 
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azonban a részvételi arány nincs összefüggésben az általuk vezetett intézmény tanulói 

összetételével: a leginkább a kevés HH tanulót fogadó intézmények éltek a lehetőséggel, a 

legkevésbé pedig a magas HH összetételű intézmények. 

3. ábra 

Konfliktuskezeléssel összefüggő tanfolyamon való részvétel, % 

 
 

Humán erőforrás, programlehetőségek 

A válaszoló iskolák túlnyomó többségében dolgozik ifjúságvédelmi felelős és 

gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus. A vizsgált intézmények 40-50%-a foglalkoztatott 

pszichológust vagy a szabadidő-szervező foglalkoztatása. A többi kérdezett kisegítő 

személyzet képviselője már ritkábban, az iskolák 15-30%-ában fordult csak elő.  

 

4. ábra 

Dolgozik-e az iskolában… 

 
 

 

A kérdezett lehetőségek közül legáltalánosabban a sport és a korrepetálás volt elérhető 

a tanulók számára a tanórán kívüli foglalkozások közül. Gyakori, az intézmények legalább 

felében elérhető volt  művészeti foglalkozás, idegen nyelvtanulási lehetőség vagy 

természettudományi szakkör. A kérdezett tanórán kívüli foglalkozások elérhetősége a 

legszélesebbnek a középkategória intézményi körében bizonyult, de néhány foglalkozás 
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éppenséggel a leghátrányosabb helyzetű tanulókkal nagy arányban foglalkozó iskolákban volt 

magas arányban elérhető. 

5. ábra 

Tanórán kívüli tanulási lehetőségek az intézményekben, tanulói összetétel szerinti bontásban 

 
 

Iskolavezetői vélemények, attitűdök egyes területeken 

Az iskolavezetők legnagyobb része (17 igazgató) saját intézményét átlagosnak 

mondta, jelentős volt azok száma is (15 igazgató), akik úgy gondolták, hogy átlagosnál 

valamivel jobb az iskola. Az átlagosnál sokkal jobbnak 4 iskolavezető tartotta az iskoláját, ők 

részben a legalacsonyabb, részben a közepes HH aránnyal jellemezhető iskolák vezetői 

voltak. A HH tanulókat legnagyobb arányban fogadó iskolák nagyobb részben (4 fő) 

átlagosnak, kisebb részben (2 fő) annál valamivel jobbnak tartották az iskolájukat. 

Az iskolavezetők tanárokról alkotott véleménye nem volt túl kedvező, de nem volt 

kifejezetten kedvezőtlen sem az érintett pedagógusokra nézve, átlagosan a legtöbb területen 

jónak, kielégítőnek tartották a pedagógusok munkáját. Az igazgatók véleménye szerint a 

tanárok szeretik az általuk tanított tárgyat, s ebben a tekintetben volt a leginkább pozitív a 

tanárok megítélése. Legkevésbé azt tudták elmondani a tanárokról, hogy tudnak fegyelmet 

tartani (3,08) és hogy követendő például szolgálnak a tanulók számára. A három 

intézménycsoportot összevetve két intézménycsoport válik el egy-két esetben a többitől: a 

tantárgyukat szerető tanárok aránya számottevően magasabb a legjobb helyzetű 

intézménycsoportban, mint a másik kettőben. A legtöbb hátrányos helyzetű tanulóval 

foglalkozó intézmények pedagógusai pedig abban térnek el, hogy még kevésbé szeretik a 

tanulókat és még kevésbé tudnak fegyelmezni, mint a másik két intézménycsoportban tanító 

kollégáik. Az ezekben az intézményekben dolgozó pedagógusok ugyanakkor egy területen 

relatíve jobbak kollégáiknál: inkább tudnak követendő példákká válni.   
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Az igazgatók tanárokról alkotott véleménye (4-es skála átlagai) 

 
 

Az igazgatók tanulókról alkotott véleményében jelentősebb különbség figyelhető meg 

az értékrend hasonló vagy eltérő voltára irányuló és a későbbi boldogulásukra irányuló 

kérdésekben. Az azonos vagy hasonló értékrend többsége együtt az iskolák átlagosan 57,7%-

ban volt jellemző az igazgatók véleménye szerint, az eltérő értékrend 43,9%-ban. A kérdésben 

a két nagyobb iskolakategória iskoláinak vezetői a teljes azonosságot látták legnagyobbnak 

saját iskoláik tanulóinak a körében, az teljes / alapvető különbözőség 20% alatt maradt 

mindkét csoport esetében, azaz a 40% alatti HH tanulói összetétellel jellemezhető iskolákban 

a hasonló vagy azonos értékrendű tanulók vannak többségben. A harmadik intézménycsoport 

ettől látható módon eltér: a 40% feletti HH tanulókat fogadó iskolákban az eltérő értékrendű 

tanulók kerültek többségbe, az alapvetően különböző vagy a több különbséget mint 

hasonlóságot mutató tanulók aránya együtt 59,3%-ot tett ki, a az alapvető különbségről 

beszámoló választ adók aránya enyhén meghaladta a többi választ adók arányát.  

 

7. ábra 

Értékrendbeli különbség és azonosság a a tanulók és az iskola között, (igazgatók által becsült 

%-arányok) 

 
A feltett kérdés: Kérjük, becsülje meg, hogy az ide járó tanulók közül mekkora arányban 

hasonlít a családok értékrendje az iskoláéhoz és mekkora arányban különbözik ettől! 

 Megj.: az összefüggések statisztikailag nem szignifikánsak. 

A tanulókról alkotott képet egy másik kérdéssel is vizsgálni igyekeztünk: az iskola és 

a tanulók közös munkájának megítélésén. Az igazgatók megítélése szerint a tanulók 70%-ával 

jól lehet együtt dolgozni, 30%-uk jelent csak problémát. A középkategóriában van a legtöbb 
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olyan tanuló, akivel az igazgató megítélése szerint könnyű együtt dolgozni, de az összefüggés 

nem szignifikáns. Az életben való sikeres helytállás kérdésében az igazgatók a tanulók 

átlagosan 57%-áról gondolták, hogy sikeresek lehetnek a későbbi életükben, a legnagyobb 

arányt a legjobb iskolákban becsülték meg az igazgatók, a legkisebbet a középső 

iskolakategóriában. A tanórán kívüli programokban való részvétel minden iskolában a tanulók 

közel kétötödére jellemző, itt sincs összefüggés… 

1. táblázat 

A tanulók kb. hány %-ára jellemző, hogy… 

hh jól együtt tud 

dolgozni 

velük? 

 sikeres lesz az 

életben? 

szívesen részt vesz tanórán 

kívüli iskolai 

programokban? 

HH    

-15 67,2 62,2 37,2 

16-40 76,2 54,1 38,2 

41- 63,3 58,9 38,9 

Total 70,7 57,5 38,1 

 

 

Az iskolavezetők iskolájukkal kapcsolatban leginkább a tanárok felkészültségével 

voltak elégedettek, de jónak gondolták az iskola légkörét és a tanulók tanárokkal való 

kapcsolatát is. Kevésbé elégedettek a tanárok módszertani felkészültségével, szellemi-lelki 

kondíciójával és fegyelmezési módszereivel. A tanulókra irányuló kérdésekkel kapcsolatban 

nagyobb elégedetlenséget fejeztek ki az iskolavezetők: a legkevésbé a az igazolatlan 

hiányzásokkal, a tanulók képességeivel,  teljesítményével, magatartásával voltak 

megelégedve. Az iskolacsoportok közti különbségek számottevő mértékűek a legkevébé jó 

adottságú intézmények és a másik két intézménycsoport között mutatkozik – elsősorban a 

tanárdiák kapcsolat kérdésében és az igazolatlan hiányzás kérdésében szembeötlő a 

különbség. 

 

8. ábra 

Mennyire tartja megfelelőnek az iskolájában az… (4-es skála átlagai) 
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Viselkedési problémák iskolai megjelenése 

A tanulók jellemzői 

A válaszoló tanulók nemenkénti megoszlása igen kiegyensúlyozott: fele részben fiúk, 

fele részben lányok válaszoltak kérdéseinkre. 

A szülők lakóhelyét vizsgálva a községi környezet dominál: a válaszolók csaknem fele 

faluból vagy a tanyavilágból érkezik a képző intézményekbe. A másik nagy csoport a 

városban élőké (43%), míg a fővárosiak aránya elenyésző (3,5%), a megyeszékhelyen élő 

szülők aránya is kicsinek mondható (5,5%). Ez tükröződik vissza a tanulók tanév alatti 

lakóhelyének vizsgálatánál is: a válaszolók mindössze egyharmada lakik azon a településen, 

ahol iskolába jár, több mint fele (54,6%) bejáró, a kollégiumban lakók aránya pedig 

valamelyest meghaladja a 10%-ot. 

A szülők nemzetiségi-etnikai származására kérdeztünk rá. Bár tudjuk, hogy a 

szakiskolai képzésben meglehetősen magas a cigány/roma származású fiatalok aránya, a 

vártnál kevesebben, mindössze 13%-uk válaszolta, hogy szülei cigányok/romák. Bár területi 

egyenlőtlenség mutatkozik – legnagyobb arányban, mintegy 17%-kal a dunántúli iskolákban 

vallották a szüleiket cigány származásúnak, míg a központi régióban 9%-os volt ez az arány, 

Kelet-Magyarországon pedig a 11%-ot alig haladta meg- az alternatív vitarendezés 

szempontjából az iskolák nagyjából hasonló képet mutatnak: a roma származást vállaló 

tanulók aránya 11-13% között mozog. Ha a roma származást vállaló tanulókat vizsgáljuk, 

megállapíthatjuk, hogy a válaszolók között nem volt, aki gimnáziumi képzésben vett részt, 

alig 40%-uk járt szakközépiskolába, 55%-uk szakképző intézménybe, míg 5%-uk speciális 

szakiskolába járt. A származás és szociális helyzet okozta különbségek azonban jól 

körülírhatóak: anyagi helyzetüket tekintve a roma családok alig 40%-a tekinthető átlagos 

státuszúnak, 35%-uk enyhén deprivált, és 27%-uk erősen deprivált, míg a nem roma 

származásúak kétharmada átlagos helyzetű, és mindössze 7%-uk súlyosan deprivált. A család 

státuszát meghatározza többek közt a szülők iskolai végzettsége: a roma származást valló 

tanulók apáinak iskolázottságát vizsgálva elmondhatjuk, hogy mintegy 45%-uk legfeljebb 8 

általános iskolai végzettséggel bír, édesanyák tekintetében pedig több mint 55%-os ez az 

arány. A roma apák 60%-a, míg az anyák mindössze fele dolgozik, nem roma családok esetén 

a szülők ¾-e dolgozik. A roma szülők kétszer annyi eséllyel voltak munkanélküliek az elmúlt 

két esztendőben, mint a nem roma szülők, ebből következően nagyobb a roma családoknál 

azoknak az aránya is, akik a megkérdezés időpontjában is munkanélküliek voltak. A roma 

családok közel fele nem rendelkezett személygépkocsival, az otthoni számítógép-ellátottság 

lényegesen kisebb arányú (78%-os), mint a nem romáknál, ahol szinte minden háztartásban 

megtalálható. Ennek megfelelően az internet-kapcsolat is hasonló képet mutat (romáknál 74% 

és nem romáknál 91%). Míg az összes vizsgált tanuló 6%-ánál előfordult, hogy kikapcsolták a 

villanyt és/vagy fáztak az elmúlt télen, mert nem tudták fizetni az áram és a fűtés költségeit, a 

romáknál ez kétszer akkora gyakorisággal fordult elő, mint a nem romáknál. 

A tanulók családi hátterét vizsgálva elmondható, hogy kb. 15-16%-uk csonka 

családban él: döntő többségben az édesanyjuk neveli őket, ez a kép hasonló a roma és nem 

roma családoknál. 

Az iskolák gyakorlatában legtöbb esetben általánossá vált, hogy a szülőkkel többféle 

csatornán át is tartják a kapcsolatot a hagyományos, ám alacsony látogatottságú fogadóórák és 

szülői értekezletek mellett elsősorban a telefonálásra helyeződött át az elmúlt években a 
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hangsúly. Az iskola számára problémás tanulók szülei azonban sokszor így is elérhetetlenek, 

a megkeresésekre nem reagálnak, a pedagógusokat nem hívják vissza. Néhány iskola fokozott 

figyelmet fordít a családlátogatásra – ha lehetőség van rá, az iskola szociális munkása, 

szociálpedagógusa keresi fel a családokat. Mások kihelyezett fogadóórával próbálnak 

közelebb férkőzni a családokhoz: azokra a településekre mennek ki a pedagógusok, ahonnan 

több tanulójuk is érkezik. 

Interjúalanyaink elmondása szerint az iskolában jelentkező problémák legtöbb esetben 

a családi háttérre, annak működési zavaraira vezethetők vissza. A tanulók családi háttere sok 

esetben meglehetősen bonyolult, kusza kapcsolatokból tevődik össze, emellett a pedagógusok 

nem ritkán érzékelik úgy, hogy a gyermekekre nem, vagy csak igen kevés időt tudnak vagy 

akarnak fordítani a szülők. Jellemzően nehéz motiválni tapasztalataik szerint azokat a 

tanulókat, akiknek a szülei hosszabb ideje nem dolgoznak, esetlegesen többgenerációs 

munkanélküliség van a családban: már a nagyszüleik is kiszorultak a munkaerő-piacról. Sok 

esetben nem csupán a pénztelenség, szegénység jelent gondot, hanem a nehéz élethelyzetekre 

adott különféle destruktív válaszok, mint pl. a szenvedélybetegségek vagy életviteli 

problémák. Meglátásuk szerint az érintett családoknál hiányzik a pozitív értelemben vett 

követendő minta, a szülők nem tudnak társadalmilag elfogadott példát mutatni, célokat adni 

gyermekeiknek. A tanulás, tudás értéke igen csekély: felesleges időtöltésnek érzik az iskolába 

járást, hiszen esélyt sem látnak arra, hogy a munkájukból esetlegesen majd meg tudnak 

megélni.  

Gyakori probléma ezzel kapcsolatosan, hogy a pedagógusok úgy érzik, a család nem 

jelent megfelelő támogató hátteret a gyerekek tanulásához: nem jelennek velük szemben 

elvárások, követelmények. Sok esetben megjegyzik azonban, hogy a követelmények hiánya 

nem csupán a munka nélkül élő családok problémája: meglátásuk szerint a dolgozó szülőknél 

a hangsúly inkább abba az irányba tolódik, hogy anyagilag mindent biztosítani tudjanak a 

gyerekeiknek, anélkül, hogy ezért cserébe valamit elvárnának. Jellegzetes problémának 

tartják, hogy a családokban a gyerekeknek mindent megengednek, minden szabad, nem 

állítanak eléjük korlátokat sem, ugyanakkor nem kérdezik meg a tanulóktól, merre jártak, 

kikkel barátkoznak, mi történt velük az iskolában, esetlegesen készen van-e a házi feladatuk.  

A tanulók tankötelezettségével kapcsolatosan az interjúkból két markáns álláspont 

különült el: néhány igazgató véleménye szerint a problémák nagy részének oka, hogy olyan 

fiatalokat igyekeznek az oktatási rendszerben tartani, akik nem szeretnének ott lenni, és 

mindent meg is tesznek azért, hogy minél kevesebb időt töltsenek az intézmények falai között. 

A megoldás szerintük a tankötelezettségi korhatár 14 éves korra való leszállítása lenne, ebben 

az esetben vélhetően a tanulók motivációjára kevesebb gondot kellene fordítani. Ezzel 

szemben áll az a vélekedés, amely inkább a társadalmi problémákra próbál reflektálni: az 

iskolák a fiatalokban is igyekeznek tudatosítani, hogy a tanulás, az iskola elvégzése, a 

szakmaszerzés lehetőséget jelenthet a társadalmilag elfogadottnak tekinthető élethez. 

A tanulói motiválatlansághoz feltehetőleg hozzájárulhat az is, hogy főként a 

szakiskolai tanulók viszonylag nagy hányada nem abban az iskolatípusban és nem azt a 

szakmát tanulja, amit általános iskolában – tanulmányi eredményeitől függetlenül - elképzelt 

magának: a szakiskolai tanulók több mint fele szeretett volna érettségihez jutni, főként 

szakközépiskolai képzésben. Számos tanuló azonban különböző okok miatt nem ott folytatja 

tanulmányait, ahol szerette volna: a válaszolók alig több mint 60%-uk tanulja azt a szakmát, 

amit szeretett volna, csaknem 30%-uk pedig másik iskolát és másik szakmát tanulna, ha 

tehetné. 
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Ezzel szemben a szakközépiskolai osztályokban tanulók csaknem 80%-a abban az 

iskolában tanul, ahova járni szeretett volna, ¾-ük azt a szakmát tanulja, amit szeretett volna, 

mégis 25%-uk legszívesebben másik iskolában és másik szakmát tanulna.  

9. ábra 

 

 
 

AVR-kutatás, 2012. 

 

 

Összességében azonban a megkérdezett tanulók közt képzési típus szerint nem 

mutatkozott jelentős különbség abban a tekintetben, hogy milyen az iskolai közérzetük. Nem 

elhanyagolható azonban, hogy a tanulók csaknem 20%-a számára kisebb-nagyobb mértékben 

nyomasztó helyként jelenik meg az iskola. Különbséget elsősorban a válaszadók életkora 

szerint találhatunk: a fiatalabb, 9-10. osztályos tanulók jobb közérzetről számoltak be, míg a 

11-12. évfolyamosok érezték legkevésbé jól magukat az iskola falai között, különösen azok, 

akik nem ott tanulnak, amit eredetileg elképzeltek maguknak.  

10. ábra 
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Délutáni elfoglaltságok 

A pedagógusok gyakori tapasztalata és panasza, hogy a tanulókat nehezen tudják az 

iskolában tartani a különféle délutáni elfoglaltságokra, annak ellenére sem, hogy sok 

intézményben igyekeznek olyan programkínálatot kialakítani, amely a tanulóknak érdekes 

lehet. Ennek oka sok esetben a már említett tanulói érdektelenségen, alulmotiváltságon túl a 

lakóhely és az iskola közötti távolság: a bejáró tanulók egy része igyekszik letudni az iskolát, 

és lehetőség szerint az első busszal hazajutni. Egyfelől a tömegközlekedéssel összefüggő 

nehézségek magyarázhatják e jelenséget, azonban ezen kívül nem ritka a falusi, 

mezőgazdasági munka ritmusához való igazodás: a tanulók egy része az otthoni gazdaságban 

dolgozik, segít. Néhány pedagógus véleménye szerint előfordul, hogy a tanulók válnak a 

család számára kenyérkeresővé: éjszakai, hétvégi munkával teremtik elő a megélhetés 

feltételeit, és idényjellegű munka esetén ez hiányzásokkal is párosulhatnak.  

A diákélethez tartozó iskolai szabadidős rendezvények közül az iskolák csaknem 1/3-

ában eltűntek a disco-k, bulik – néhány igazgató véleményéből arra következtethetünk, hogy 

egyes intézményekben ez az alacsony tanulói részvétel, érdeklődés hiánya miatt következett 

be, más intézményekben pedig a bulikon rendszeressé váltak a balhék, emiatt döntött az 

intézmények vezetősége a megszüntetésük mellett. 

Diáknapot – néhány helyen diáknapokat- évente egyszer tartanak minden 

megkérdezett intézményben, míg a sportversenyek, sportrendezvények szervezése és a 

fiatalok bevonása a leggyakrabban alkalmazott módszer a tanulók motiválására, életmód-

formálására: a válaszoló igazgatók 20%-a jelezte, hogy intézményükben havonta többször is 

lehetőségük van a tanulóknak a bekapcsolódásra. 

Éltemód - szabadidő 

A délutáni szabadidős elfoglaltságok tekintetében a szakközépiskolás tanulók 

aktívabbak szakiskolás társaiknál: bár az iskolában szervezett szakkörre, különórára 

mindössze a megkérdezettek 1/3-a járt, iskolán kívüli szervezésben 43%-uk szokott több-

kevesebb rendszerességgel részt venni ilyen programokon. A sportolás viszonylag nagy 

népszerűségnek örvend, ugyanakkor fontos kiemelnünk, hogy a szakiskolai tanulók ¼-e 

kérdésünkre azt válaszolta, hogy szabadidejében nem sportol. A fiúk ugyanakkor nagyobb 

aktivitást mutatnak, mint a lányok, akár az iskolai, akár az iskolán kívüli sportolást tekintjük: 

iskolában 30%-uk sportol legalább heti rendszerességgel, iskolán kívül pedig kétszer annyian, 

a lányoknak alig negyede sportol az iskolában, és mindössze 35%-os azoknak az aránya, akik 

iskolán kívül rendszeresen mozognak. 

Más iskolai rendezvényen a megkérdezett fiatalok fele nem vett részt, többségükben a 

szakiskolai képzés tanulói. Lakóhely szerinti összehasonlításnál a bejárók és a helyben lakók 

kevésbé vagy nehezebben aktivizálható csoportja mellett feltűnő, hogy a kollégiumban élők 

rendszeresebben és nagyobb arányban látogatják az iskolában szervezett programokat, míg a 

helyben lakók a lakóhely más lehetőségeit részesítik inkább előnyben. 

 

 

 

 

 

 

11. ábra 
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AVR-kutatás, 2012.  
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AVR-kutatás, 2012.  

 

Életmód - függőségek 

A tanulók életmódját vizsgálva elmondható, hogy a válaszadók egynegyede gyakran 

dohányzók közé sorolta magát, és csaknem 20%-uk válaszolta, hogy már kipróbálta, illetve 

alkalomszerűen dohányzik. Szociodemográfiai tényezők tekintetében figyelemreméltó, hogy a 

gyakran dohányzó lányok és fiúk aránya között gyakorlatilag nincs különbség. Jellemzően 

nagyobb eséllyel dohányoznak az idősebb (11-12. évfolyamos) szakképző iskolába járó 

tanulók: egyharmaduk tekinthető gyakran dohányzónak. Néhány kutatás rámutatott arra, hogy 

a serdülő- és ifjúkorban kialakuló dohányzás tekintetében a család, főként a szülők hatása 

többrétű: míg a szülők magasabb iskolázottsága a dohányzás kialakulásának esélyét csökkenti 

(Ifjúság 2008), a család jobb gazdasági helyzete – különösen, ha ez a gyermek zsebpénzében 
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is megjelenik – inkább növeli. Nem elhanyagolható azonban a dohányzással kapcsolatos 

társas támogatás jelentősége: a szülők és kortársak kiemelkedően fontosak ebből a 

szempontból (Pikó, 1999). Ha a tanulók iskolai teljesítményét vizsgáljuk a dohányzással 

összefüggésben, képzési típustól függetlenül megállapíthatjuk, hogy az iskolában sikeresebb, 

jobban teljesítő tanulók kevésbé vannak kitéve a dohányzás kockázatának, mint azok, akik 

iskolai pályafutásuk alatt gyenge eredményeket érnek el.  

A kábítószer-használattal kapcsolatosan a megkérdezettek mindössze 7%-a jelezte, 

hogy már kipróbált valamilyen drogot, a vizsgált tanulók alig 3%-a használ gyakran 

valamilyen tudatmódosító szert. A droghasználat elsősorban a szakképző iskolákba járó fiúkat 

érinti, 12%-uk számolt be arról, hogy már találkozott vele, míg a középiskolások esetén 5-

6%-ra tehető ez az arány. 

A tanulók alkoholfogyasztásával kapcsolatban összetettebb a kép. Bár azt várnánk, 

hogy a dohányzáshoz és droghasználathoz hasonlóan, a szociodemográfiai jellemzők alapján 

a szakképzésbe járók, főként a fiúk lesznek az érintettek, a gyakran alkoholt fogyasztók között 

elsősorban az idősebb, szakközépiskolába járó fiúkat találjuk, csoportjukban minden ötödik 

tartozik ide. A pedagógusok szerint erre a csoportra jellemző, hogy nem ritkán gyors 

lerészegedéssel vezetik le a feszültségeket, amelyet a szakirodalom binge drinking, vagy 

binge ivás néven említ (Rácz, 2010). Velük szemben a megkérdezett tanulók mindössze 44%-

a válaszolta, hogy soha nem fogyaszt alkoholt. Az alkoholfogyasztás tekintetében a gyengébb 

tanulmányi eredmények kevésbé jelentenek kockázati tényezőt, mint a cigaretta esetén, 

azonban megfigyelhető, hogy az alkoholt nem fogyasztók tanulmányi eredménye valamivel 

jobb. 

A függőségek iskolai megjelenése 

Amikor a dohányzásról, alkohol- és droghasználatról beszélünk, a tanulók alacsony 

szociodemográfiai státuszán, az iskolai sikerességen, valamint a szociális környezet (fontos 

mások, szülők és kortársak) támogatásának jelentőségén túl nem hagyhatjuk figyelmen kívül 

a fiatalokra, kiemelten a fiúkra jellemző kockázat- vagy élménykeresést, veszélyes helyzetek 

kipróbálása iránti vágyat (Pikó, 1996), de további kockázati tényezőt jelent a szülők 

kockázatos szerhasználata, a szülő-gyermek kapcsolat zavarai (jellemzően az elhanyagoló 

nevelés), társas viselkedési zavarai (Rácz, 2010). Ezt mutatják kutatásunk adatai is: az 

iskolában gyakran vagy ritkán dohányzó, alkoholt vagy drogot fogyasztó tanulók között 

nagyobb arányban találunk fiúkat, mint lányokat. Elsősorban a szakképzésben tanulók 

szeretik ezeket a kihívásokat, míg a középiskolások jellemzően inkább szabálykövetőek: 

kevésbé keresik a konfliktust a pedagógusokkal az iskola falain belül. Az iskolai fogyasztás, 

szerhasználat kezelése esetén nem elhanyagolható szempont, hogy a felsorolt szerek egy része 

addiktív. Az iskolában leggyakrabban jelen lévő nikotin is gyors függőség-kialakító hatású: a 

pedagógusok és iskolavezetők egy része ezért az aktív dohányos tanulókat 

szenvedélybetegnek tekinti. Kutatásunk azt mutatja, hogy azokban az iskolákban, ahol magas 

a hátrányos helyzetű tanulók aránya, a válaszoló tanulók kétszer akkora arányban 

dohányoztak az iskolában, mint a többi intézmény esetén, míg ha a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók arányát is figyelembe vesszük, határozott választóvonal húzódik az alacsony, 

és a közepesen vagy jelentősebb mértékben halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat tanító 

intézmények között.  

Az iskola vezetése ezen egészséget veszélyeztető tényezők közül leggyakrabban a 

dohányzással találkozik: a kutatásban résztvevő interjúalanyaink között nem volt olyan, aki ne 

említette volna ezt a problémát, különösen a dohányzó vagy dohányozni vágyó tanulókkal 

való állandónak nevezhető nézeteltéréseket, és a kérdés megoldási nehézségeit, különös 
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tekintettel a dohányzás törvényben való megszigorítására. Intézményi ellenőrzés során az 

iskolát terheli a büntetés megfizetése, amennyiben kiskorú tanulót kapnak dohányzáson, az 

intézmények ezért érintettek abban, hogy fokozottabban felügyeljék a tanulókat. Néhány 

intézmény füstjelző készülékeket helyezett el a mosdókba, máshol kamerákat szereltek fel, 

néhány helyen a szünetekben fokozottabb tanári jelenlétet alkalmaznak, míg néhány 

intézménynél a dohányos tanulók megvonás miatti feszültségén igyekeznek enyhíteni a 

folyosókon és az udvaron elhelyezett sporteszközökkel (csocsóasztal, asztalitenisz, kosárlabda 

stb.). Néhány iskolában a fiatalabb korosztályok prevenciójára helyezik a hangsúlyt: 

bekapcsolódtak a Füstmentes iskola programba, egészségmegőrzéssel kapcsolatos 

programokat szerveznek a tanulóknak. 

Az igazgatói beszámolók szerint az alkoholfogyasztás nem az iskolában jelent 

elsősorban problémát, mivel ott csak ritkán történik meg, a tanítást közvetlenül nem 

lehetetleníti el, azonban a hétvégi rohamszerű berúgások utáni kijózanodás állapotában lévő 

tanulókkal a heti első tanítási napon végzett munka igen sok nehézségbe ütközik. A 

droghasználattal, tudatmódosító szerek használatával kapcsolatosan egyértelműnek tűnik, 

hogy szinte minden iskolában találkoztak már a jelenséggel valamilyen formában, s bár a 

fertőzöttség viszonylag alacsonynak tekinthető – a válaszoló pedagógusok fele például nem 

tud arról, hogy az iskolában használnak-e ilyet a tanulók-, a tanulók tudatlansága miatt – 

tipikusan legálisnak gondolják a különféle designer drogokat, míg az ún. herbál fű, herbál 

füstölő néven forgalmazott termékeket nem tekintik drognak -  legtöbb helyen intenzív 

drogprevenciós programokat vezettek be helyben működő drogambulanciák, mentálhigiénés 

szakemberek és a rendőrség bevonásával. 

14. ábra 
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15. ábra 
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AVR-kutatás. 2012. 

Más gyakran előforduló iskolai zűrök 

A vizsgált iskolák életében tipikus problémának számít a pedagógusok és igazgatók 

véleménye alapján néhány olyan viselkedésforma a tanulók részéről, amelyek mindennapos 

szinten teszik próbára a pedagógusokat. Az egyik ilyen tevékenység a tanítási órák 

megzavarása valamilyen módon (beszéddel, beszólásokkal, beszélgetéssel, mobiltelefon-

használattal stb.): a válaszoló pedagógusok 62%-a ezt igen gyakori problémaként érzékelte. 

Tanulói oldalról a válaszoló fiatalok szerint ez igen gyakran megtörténik iskolájukban, sőt, a 

tanulók csaknem felével előfordult már, hogy ő maga követte el ezt a vétséget. Viszont alig 

több mint 5%-ukkal fordul elő ez viszonylag gyakran. A jelenség mindkét vizsgált képzési 

típusnál gyakran érzékelhető, bár a szakképzésben tanulók kissé aktívabbak, mint 
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szakközépiskolába járó társaik. A tanulókkal folytatott fókuszcsoportos beszélgetések 

egyértelművé tették, hogy legfőbb okuk az óra zavarására az unalmas tanítás, a –véleményük 

szerint- nem megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazása, unalmas feladatokkal való 

foglalkozás. Ezzel szemben áll a pedagógusok vélekedése: sok esetben tapasztalják, hogy a 

tananyaggal láthatóan nem szívesen foglalkozó tanulók igen egyszerű és kimerítő válasza a 

kérdésre, hogy miért nem dolgoznak ők is a többiekkel, egyetlen szó csupán: „Csak!” Egyes 

iskolákban meglehetősen gyakran tapasztalják a tanórán történő evés-ivást, azonban a 

pedagógusok álláspontja e tekintetben igen széles skálán mozog: az egyik végpont szerint a 

tanórán nincs helye semmiféle táplálkozásnak, míg vannak, akik úgy gondolják, hogy ha enni 

nem is, de inni nyugodtan lehet a tanulóknak, és néhány pedagógus az óra elején még azt is 

megvárja, hogy a fiatalok nyugodtan lenyeljék tízóraijuk utolsó falatait. Néhány iskolában az 

is előfordul, hogy a pedagógus visz egy-egy szendvicset a rossz szociális helyzetű tanulóknak, 

hogy ne korgó gyomorral kelljen dolgozniuk. A pedagógusok fókuszcsoportos 

beszélgetéseiben állandó visszatérő probléma a tanórai mobiltelefon-használat, meglehetősen 

elterjedt szokás a mobiltelefonon való Facebook-ozás és SMS-ek küldése. 

Ugyancsak jelentős problémának tekinthető a tanulók tanórákról való lógása: a 

válaszoló igazgatók és pedagógusok kétharmada szerint meglehetősen gyakran előfordul 

intézményükben. A diákok valamivel kisebb része (57%) érzékelte ezt gyakori jelenségnek 

iskolájában, ugyanakkor a válaszadók felével már előfordult, hogy lógott egy-egy óráról, és 

6%-uk válaszolta, hogy gyakran előfordul vele a lógás, leginkább azokban az intézményekben 

ahol magas a HH és HHH tanulók aránya. Képzési típus tekintetében a szakképző osztályokba 

járóknál magasabb az arány, akár a rendszeres, akár az alkalmi lógásokat nézzük, ugyanakkor 

jelentős szerepet játszik ebben az életkor is: a fiatalabb tanulók kevésbé mernek kockáztatni, 

míg az idősebbek az érettségit adó képzések esetén is nagy arányban próbálják ki. Ha a 

tanórákról való hiányzások okait keressük, az interjúk és fókuszcsoportok azt mutatják, hogy 

ezek egy része sajátos védekezési mód a tanulók részéről az unalmas tanóra ellen, de 

nemritkán a tanárral való konfrontálódás elkerülésére is szolgál. Az esetleges ütközések oka 

lehet, hogy a pedagógus tanítani szeretne, de a diák nem együttműködő ebben, valamiképpen 

akadályozni szeretné ezt a folyamatot, míg néhány esetben valamilyen, a diák által 

személyesnek vélt vagy valós nézeteltérés áll a háttérben. 

Az intézményi szabályozás kérdései 

Házirendek 

„A házirend az iskola diákjainak alkotmánya.” (részlet egy házirendből) 

 

A házirendeket a közoktatási intézmények legfontosabb belső szabályozói között 

találjuk. Nem véletlen, hiszen ez a dokumentum tartalmazza az adott intézményre vonatkozó 

legfontosabb szabályokat, a tanulók jogait és kötelességeit, továbbá részletesen szabályozza 

azt is, hogy mi történik, ha valamely iskolapolgár más(ok) jogait megsérti, és 

kötelességszegést, mulasztást követ el - összességében tehát az iskola mindennapi életének 

legfontosabb szabályozója. A közoktatási intézmények szakmai önállóságát jelenti, hogy a 

törvényi szabályozás1 lehetővé tette az intézmények számára saját belső szabályzatuk 

megalkotását, a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak – kiemelten a gyermekek és tanulók 

jogainak és kötelességeinek, a személyiség szabad kibontakozásának jogának, az információs 

                                                 

1
 A közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX. törvény 2003. évi LXI. törvénnyel való módosítása; valamint a 

11/1994 MKM rendelet adta a jogi hátteret a vizsgált időszakban 
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önrendelkezés jogának, a véleménynyilvánítás jogának, a magánszférához való jogának, az 

önrendelkezés jogának, a családi élethez és magánélethez való jogának, a különleges 

gondozáshoz való jogának, a kedvezményes juttatáshoz való jognak stb. - nem ellentmondó 

módon. Azaz csak jogszabályokban már rögzített jogok és kötelességek helyi viszonyokhoz 

alakítása jelenhet meg e dokumentumban, az jogszabályokban nem szereplő kötelességet nem 

írhat elő. Hatálya a tanulókon kívül a pedagógusokra, az intézmény dolgozóira, valamint 

mindenkire kiterjed, aki az iskola területén tartózkodik. 

A házirend rögzíti az iskola munkarendjét (pl. csengetési rend formájában), a tanulók 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételének lehetőségeit, szabályozza az 

intézmény helyiségeinek, berendezési tárgyainak, technikai eszközeinek használati 

jogosultságát, és előírásokat tartalmazhat a tanulók iskolán kívüli viselkedésére is, ha adott 

program az intézmény szervezésében történik (pl. tanulmányi kirándulás, iskolai tábor). A 

házirendek tartalmazzák a diákok érdek- és jogérvényesítési lehetőségeit, a tanulók 

jutalmazásának elveit és formáit, a fegyelmező intézkedéseket, és azok alkalmazási 

lehetőségeit. Ehhez kapcsolódóan a legtöbb házirend külön kitér a mulasztások és késések 

igazolásának szabályozására. Külön fejezetként jelenik meg a tanulói jogviszony 

keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos szabályozás, valamint a különféle díjak fizetési 

rendje. 

Kutatásunkban az AVR-programban együttműködő 18 intézmény, valamint a 

kontrolliskolák házirendjeit vizsgáltuk meg. A házirendek kialakításának módjáról az 

együttműködő intézmények tanulóitól, pedagógusaitól és intézményvezetőitől nyertünk 

információkat. 

Megalkotásukat tekintve az intézmények eltérő gyakorlattal élnek, leggyakrabban a 

tantestületből áll össze erre a célra egy munkacsoport, akik – általában az igazgatóhelyettest 

segítve- átgondolják, értékelik az érvényben lévő házirendet, majd szükség esetén 

módosításokat javasolnak. Módosító javaslatok megtételére jogosult a diákönkormányzat és a 

szülői munkaközösség is, az iskola ezen szerveinek az éppen érvényes jogi szabályozás 

szerint egyetértési vagy véleményezési joguk van. A dokumentum hatályba lépéséhez a 

fenntartó engedélye is szükséges. Felülvizsgálatra a napi élet gyakorlatában felmerülő újabb 

és újabb problémák érzékelésekor van lehetőség, a jogszabályok változása következtében 

pedig azok hatálybalépésével szükségszerű (ld. dohányzással kapcsolatos törvény a 

közintézményekben). Az iskolavezetők véleménye alapján úgy tűnik, 3-4 évente szükségszerű 

e szabályzat újragondolása, de az sem számít kivételes esetnek, ha egy-egy intézmény évente 

módosít rajta. A házirendek néhány esetben szakítanak a megszokott, kissé túlbonyolított, 

törvényi formát követő megfogalmazásokkal. A vizsgált dokumentumok között két intézmény 

esetén találkoztunk direkt a diákoknak szóló üzenettel a bevezető részben. Ezek tartalma 

meglehetősen hasonló, célja a szöveg megértésének és értelmezésének segítése. Ezek közül 

mutatunk egy példát az alábbiakban: 

Kedves Diákunk! 

Minden emberi közösség kialakult és meghatározott szabályok szerint működik. Az 

iskolánkba történő beiratkozásoddal Te is tagja lettél egy kialakult szokásokkal, sajátos belső 

szabályokkal működő közösségnek. E szabályok megismerése és betartása biztosítja számodra 

a nyugodt tanuláshoz szükséges környezetet. Az együtt végzett munka, az egymással való 

kapcsolatok megkövetelik mindenkitől a másik jogainak tiszteletben tartását. Ez természetesen 

azt jelenti, hogy a másik sem tehet olyat, ami a Te alapvető jogaidat korlátozza. A 

közösséghez tartozás jogokat biztosít, de ezekből fakadó kötelezettségeket is von maga után. A 

jogok érvényesítése nagy felelősséget ró mindannyiunkra, és megköveteli a kötelezettségeink 
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teljesítését. Jogaid gyakorlásának és kötelezettségeid teljesítésének módját az alábbi 

házirendben gyűjtöttük össze. 

 

Két intézmény alkotott a házirend mellékleteként illemkódexet és/vagy házi etikettet. 

Ezek általánosságban a társas viselkedés alapvető szabályaira hívják fel a figyelmet 

(köszönés, pontosság, udvariasság, segítőkészség, durva, trágár beszéd kerülése, mások 

véleményének meghallgatása, kulturált étkezés stb.), amelyek segítik a megfelelő viselkedés 

kialakítását és rögzülését, azonban betartásuk nem kötelező (Aáry, 2004.) 

Fegyelmező intézkedések és a fegyelmi eljárás szabályai 

A dokumentumok áttekintésével elsősorban az intézmények fegyelem fenntartására 

vonatkozó intézkedéseit vizsgáltuk. Az interjúk és fókuszcsoportos beszélgetések 

érzékelhetővé tették, hogy a tanulói fegyelmezetlenségnek többféle fokozatát különböztetik 

meg az iskolákban, melyekhez a jogszabályi környezet is segítséget ad. A legenyhébb 

rendbontásokat általában nem próbálja szankcionálni az iskola házirendje, azt elsősorban 

pedagógiai eszközökkel igyekszik megoldani a tantestület. A következő csoportba azok a 

kötelességszegések kerülnek, amelyek nem minősülnek súlyosnak, a házirend szabályai 

szerint fegyelmező intézkedések alkalmazhatók a kihágókkal szemben, míg a harmadik 

csoportot a súlyos kötelességszegések alkotják, ebben az esetben a vétkes tanulóra fegyelmi 

tárgyalás vár, büntetésként pedig fegyelmi büntetésre számíthat. Ezek alkalmazásával 

kapcsolatosan alapelv, hogy nevelési eszköznek kell tekinteni, nem lehet sem célja, sem pedig 

módszere a tanuló megalázása vagy cselekedetének megtorlása. A büntetések kiszabásakor a 

fokozatosság elve szerint jár el a fegyelmi bizottság, figyelembe véve a tanuló életkori 

sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát.  

A fegyelmező intézkedések szóban vagy írásban történhetnek, adhatja szaktanár, 

osztályfőnök vagy igazgató, először általánosan figyelmeztetésként, majd intés formájában, 

néhány intézménynél osztályfőnöki megrovás is szerepel a dokumentumokban. Ha a tanuló 

valamilyen megbízást visel, annak visszavonásával is büntethető. Néhány iskolában 

tantestületi figyelmeztetést is nevesítenek a házirendben a fegyelmező intézkedések sorában. 

Ide tartoznak azok az esetek, amikor a tanuló hanyag vagy fegyelmezetlen magatartású: a 

felszerelése gyakran hiányzik, a házi feladatot nem készíti el, szándékosan rendetlenül 

dolgozik, illetlenül vagy trágárul hangosan beszél, a tanórákat beszélgetéssel, mással 

foglalkozással, tiszteletlen magatartással, szándékos késéssel zavarja meg, amivel mások 

figyelmét is elvonja.  

A fegyelmi büntetések között az igazgatói megrovást, szigorú megrovást találjuk, 

lehetőség van a különféle juttatások, kedvezmények megvonására vagy csökkentésére, és sor 

kerülhet a tanuló másik osztályba vagy másik iskolába való áthelyezésére, iskolából való 

kizárás, a tanév folytatásától való eltiltásra is (utóbbi két büntetési mód a legtöbb iskolában 

csak a nem tanköteles tanuló esetén lehetséges, vagy csak abban az esetben, ha 

bebizonyosodik, hogy nagyon súlyos – a házirendben rögzített – vétséget követett el).  

Néhány iskola nevelőtestületi hatáskörben adhat a fegyelmi eljárás keretében 

figyelmeztetést, intést vagy rovást, e tekintetben a házirendek nem mutattak egységes képet.  

Egyes intézményekben mellékbüntetésként jelenik meg a házirendben a helyreállítás 

mozzanata: különösen a visszaeső vétkezőket kötelezhetik az iskolai környezet 

rendbentartására: 
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„Az a tanuló aki megsérti az iskolai rendszabályokat, nem tartja be a dohányzásra, a rendre, 

a tisztaságra vonatkozó szabályokat a fegyelmező büntetések mellett köteles részt venni az 

iskola épületének és környezetének szépítésében, takarításában. A fenti büntetésekben 

részesülő tanuló neve az iskola nyilvánossága elé vihető.” 

 

Súlyos fegyelmi vétségnek minősül az agresszió, másik tanuló bántalmazása, 

megverése, az iskola tanulóinak vagy alkalmazottainak emberi méltóságának megsértése, 

szándékos rongálás, valamint a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülő 

cselekedetek, pl. más tulajdonának elsajátítása, érdemjegy hamisítása, szülő aláírásának 

hamisítása, beírások törlése. Fegyelmi bizottság elé kerülhetnek azok a tanulók is, akik 

rendszeresen szegik meg a házirend egy-egy előírását vagy tilalmát, pl. több alkalommal 

dohányoznak az iskola területén, vagy rendszeresen késnek. Legtöbb intézményben súlyosan 

szankcionálják az iskolai alkoholfogyasztást, a kábítószerek, tudatmódosító szerek birtoklását 

és/vagy használatát pedig kiemelt figyelemmel kezelik. 

A jogszabályi háttér lehetőséget biztosít arra, hogy a vitában álló felek egyeztető 

eljárás útján keressenek megoldást a vita rendezésére, amivel elkerülhetővé válik a fegyelmi 

tárgyalás lebonyolítása, fegyelmi büntetés elkerülése, alternatív eszközök alkalmazása. Az 

eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feltárása, feldolgozása, értékelése, és 

ennek alapján megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. A házirendek külön 

nevesítik az egyeztető eljárás lefolytatásának lehetőségét és szabályait. A jogszabályi keretek 

lehetővé tették, hogy amennyiben a szülői közösség és/vagy diákközösség 

(diákönkormányzat) igényli, az intézménynek kötelező megteremteni az egyeztetés 

lehetőségét, de ebből egyes oktatással foglalkozó jogi szakemberek szerint nem következik, 

hogy csak ott lehetne egyeztetést lefolytatni, ahol az a házirendben szerepel. 

Az AVR-programban együttműködő intézmények szabályozásában két intézmény 

kivételével megjelenik az egyeztető eljárás (ezen két intézmény a megkeresésé időpontjában a 

dokumentumok átdolgozására készült), míg a kontroll intézményeknél mindössze 1/3-uk 

nevesítette ezt a lehetőséget. A házirendekbe az egyeztető eljárás leggyakrabban a 11/1994. 

MKM rendelet 32. §-ának beemelésével került be, néhány esetben a helyi viszonyokhoz 

alkalmazkodó pontosításokkal, kiegészítésekkel, pl. egyeztető bizottság (a szülői és 

diákszervezetek delegált tagjai) segítheti az eljárás hátterének biztosítását, de nem feltétlenül 

vesz részt a konkrét mediációs folyamatban. Az eljárás fontos eleme többek közt, hogy azt az 

ügyben pártatlan, nagykorú személynek kell vezetnie, olyannak, akit mindkét fél elfogad. A 

legtöbb házirend nem nevezi meg a folyamatban résztvevő személyek körét. A házirendek 

némelyike kitér arra, hogy az eljárást mediátor vezeti, és egy esetben jelenik meg közvetlenül 

az Oktatásügyi Közvetítő Szolgálat mediátora, mint felkérhető személy. Más intézmények az 

eljárás vezetésére az osztályfőnököt jelölik ki. A helyi megoldások sokszínűségét mutatja, 

hogy a megszervezésben is különböző személyek vesznek részt: lehet az iskolatitkár, az 

ifjúságvédelmi felelős, a nevelési igazgatóhelyettes vagy az osztályfőnök. Iskolánként eltérő 

lehet az eljárásban az érintetteken kívül résztvevők köre is: az ifjúságvédelmi felelős, 

diákbizottság, diákönkormányzat, az osztályban tanítók/oktatók közössége, szülői szervezet 

delegáltjai, igazgató, kollégiumvezető. Ahol lehetőség van rá, igyekeznek a szociálpedagógus 

és az iskolapszichológus bevonásával is segíteni a folyamatot. 

Néhány házirend kiemeli, hogy az egyeztetést lezáró megállapodást a sértett és 

kötelességszegő beleegyezésével pedagógiai célzattal nyilvánosságra lehet hozni pl. az 

iskolagyűlésen, utólagosan megvitathatóvá lehet tenni az osztályközösségben, ha az nem sérti 

az emberi méltóságot és nem megszégyenítő célzatú. 
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Tilalmak 

A vizsgált házirendek mindegyike tartalmazta az intézmény által tiltott tevékenységek 

és tiltott tárgyak listáját. Ezeket is érdemes szemügyre venni, mivel megmutatja azokat a 

jelenségeket, amelyekkel az iskola dolgozói vélhetően gyakran találkoznak, és nehezítik vagy 

lehetetlenné teszik a pedagógiai munkát.  

Minden házirendben megjelenik, hogy a törvényi szabályozás értelmében minden 

közintézményben tilos a dohányzás, így az iskolákban megszűntették a dohányzásra kijelölt 

helyeket, és megvonták azokat a kedvezményeket, amelyek a nagykorú dohányzó tanulókat 

megillették, és bár a házirendek nem rögzítik külön, az iskola dolgozóira vonatkozóan 

sincsenek kedvezmények. Szintén minden intézmény tiltja a drogok, tudatmódosító szerek 

használatát és az alkoholfogyasztást, ezen előírás általánosságban az iskola falain belül zajló 

tevékenységre vonatkozik, de néhány esetben kitér az iskola által szervezett iskolán kívüli 

programokra is. 

A különféle szórakoztatóipari elektronikai termékek (MP3, MP4 stb.), a 

mobiltelefonok és a különböző ingyenes vagy kedvezményes árú internetes alkalmazások 

elterjedése miatt az intézményeknek szükséges volt a házirendben is rögzíteni az ezek 

használatára vonatkozó szabályokat. Ezek kitiltása az iskolából meglátásunk szerint nem 

életszerű eljárás, gyakorlatilag nem lehetséges és nem is szükségszerű, viszont a használatuk 

szabályozása akkor válik fontossá, amikor a tanítás tevékenységét zavarja. Ebben az esetben 

többféle megoldást alkalmaznak az iskolák: általános szabály, hogy a mobiltelefonokat a 

tanítási óra alatt kikapcsolva vagy lenémított állapotban kell tartani. Az intézmények egy 

részében a tanulónál lehet kikapcsolt állapotban, máshol kötelező kitenni a tanári asztalra, és 

néhány helyen lehetőség van arra, hogy elzárható kisszekrényben tartsák. A tiltott eszközöket 

tanórán való használatuk miatt a pedagógus elveheti, annak visszaadására többféle gyakorlat 

alakult ki az iskolákban. Általában elterjedt, hogy a tanuló azt a tanóra végén visszakapja, 

néhány esetben a tárgyak az iskola titkárságára, pénztárba stb. helyekre kerülnek, és csak a 

tanítási idő végén vehetők át, és van olyan iskola is, ahol a visszaeső elkövetők tárgyait a 

szülőknek adják vissza.  

A mobiltelefonok használatára vonatkozó fontos szabályozóként jelenik meg a legtöbb 

házirendben, hogy azzal –vagy más eszközzel- hang- és képfelvétel készítésére csak akkor 

van lehetőség, ha arra a tanuló engedélyt kap, a felvételek közzététele szintén engedélyhez 

kötött. 

A házirendek mindegyike kitér a nagyobb értékű tárgyak (pl. ékszerek), valamint nagy 

összegű készpénz kezelésére is. Felelősséget csak akkor vállalnak ezekért az intézmények, ha 

azt a tanuló valamelyik pedagógusnak vagy iskolatitkárnak (a házirendben megjelölt 

személynek) leadja. 

A tanulók megjelenésére vonatkozó előírások nem jelennek meg minden házirendben, 

a leggyakrabban alkalmazott előírások pedig kevésbé korlátozó jellegűek. A lányoknál 

természetes árnyalatú hajfestés, enyhe smink, nem feltűnő körömlakk az egyházi fenntartású 

intézmények esetén is megengedett – ennek korlátozása sértené az Alkotmány minden embert 

megillető személyi önrendelkezési jogát. Ugyanakkor az intézményeknek lehetőségük van 

ezek szabályozására, ha ez veszélyezteti a tanuló testi épségét (pl. szakmai gyakorlaton 

piercing viselése) vagy egészségét, illetve mások testi épségét. 

 

Részletek a vizsgált házirendekből 



44 

 Az iskolában tilos a dohányzás. 

 Az iskolában és a szervezett iskolai rendezvényeken szeszes italt, drogot fogyasztani 

tilos. 

 Tilos a tanítási órákon étkezni, rágózni és innivalót fogyasztani. 

 Tanítási időben az iskola területét a tanuló csak osztályfőnöke, illetve az őt tanító tanár 

engedélyével hagyhatja el. 

 A tanulók az iskolába csak a tanítási órákhoz szükséges felszerelést hozhatják 

magukkal. Amennyiben a birtokukban lévő eszközök zavarják az óra menetét, és 

figyelmeztetésre sem szüntetik be ezek használatát, az órát tartó tanár elveheti ezeket a 

tárgyakat.  

 A tanítási órákon a mobiltelefon használata tilos tanulóknak és pedagógusoknak 

egyaránt. A telefonokat az óra előtt ki kell kapcsolni. Amennyiben a tanuló telefonját 

használja órán, illetve annak jelzése a tanítást zavarja, az órát tartó pedagógus felszólítja a 

tanulót a telefon kikapcsolására, és dönthet fegyelmező intézkedés megtételéről. 

 A tanulók nagyobb összegű pénzt, értékesebb tárgyakat ne hozzanak az iskolába, mert 

az iskola ezekért kártérítési felelősséget nem vállal.  

 Kép- és hangrögzítésre alkalmas eszköz használata a tanítási órán csak az órát tartó 

tanár engedélyével lehet. 

 A termekben lévő tv-készülék és videó, számítógép csak tanári engedéllyel 

működtethető. 

 Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett vagy engedélyhez kötött 

szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása. 

 Az iskola területén a szerencsejáték és bármilyen üzletelés tilos. 

 Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak 

megfelelő öltözékben jelenjen meg a tanuló. 

 Szándékos vagy gondatlan károkozás esetén a tanuló az iskolával szemben anyagi 

felelősséggel tartozik. 

 

A házirendekben néhány figyelemre méltó rendelkezést is találtunk, amelyekből 

kiemeltünk párat. Ezek a példák azt mutatják, hogy egyes iskolák miként igyekeznek 

szabályozni és ezzel megelőzni azokat a problémákat, amelyek megzavarhatják az iskolai élet 

biztonságát.  

 

 

Néhány érdekes szemelvény a vizsgált házirendekből: 

 Az iskola területén hirdetményeket csak az iskola igazgatójának engedélyével szabad 

elhelyezni. 

 Annak érdekében, hogy az iskolai munkához nem szükséges tárgyak ne kerüljenek be 

az intézménybe, az iskola vezetése, a nevelőtestület és a diákönkormányzat váratlan 

ellenőrzésre jogosult. Ennek során a tanuló köteles a táskájában és ruházatában lévő tárgyakat 

megmutatni és ezek közül a nem iskolai felszereléshez tartozókat átadni. 

 A kábítószerek használatának, terjesztésének megelőzése céljából a XXX Megyei 

Rendőrkapitányság munkatársai jogosultak ellenőrzést tartani. 

 A jogszabályban meghatározott, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök 

(szúró- vagy vágóeszköz, gázspray, fegyver vagy fegyverutánzat, boxer, stb.) birtoklása 

esetén az igazgató hatásköre dönteni: feljelentést tesz, vagy fegyelmi eljárást indít. Az utóbbi 

esetben az elvett tárgyakat vissza kell szolgáltatni a tanulónak vagy a szülőnek. 
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 Az iskolába tilos hozni: tiltott jelképeket, kábítószert és pszichotróp anyagokat, 

adóvevőt, csúzlit, élőállatot, pornó és horror sajtótermékeket, alkoholos filctollat, 

festéksprayt, petárdát, mérgező anyagokat. A felsorolt tárgyak iskolába hozása fegyelmi 

vétség, tehát fegyelmező intézkedéssel vagy fegyelmi büntetéssel szankcionálható. 

 Tilos a tanulónak az iskola területére gépjárművel, motorkerékpárral behajtani. 

 

 

Igazolatlan hiányzások, mulasztások, dohányzás 

A törvényi előírások (11/1994. MKM-rendelet) értelmében a hiányzások, mulasztások 

igazolásának rendje a házirendben történik meg, ennek megfelelően minden vizsgált 

dokumentumban apró részletezettséggel volt jelen. A házirend szabályozhatja a tanórai 

késések vezetésének rendjét (naplóban, elektronikus naplóban) és a késési idők 

összeszámíthatóságát is. A késéseket az iskola fegyelmezési eszközökkel szankcionálhatja 

(bejáró tanulók esetén azonban a reggeli késés indokolt esetben igazoltnak tekinthető). Ebből 

következően ha egy tanuló késései összeszámítva elérik a 45 percet, az mulasztásnak minősül. 

Ennek igazolására jogosult lehet a szülő, ha a házirend ezt lehetővé teszi, de a vizsgált esetek 

többségében igazolatlan mulasztásnak minősül. Természetesen a késés lehet indokolt, a 

házirendek pedig tartalmazzák azt is, hogy kik jogosultak annak igazolására (legtöbb esetben 

az osztályfőnök, vagy az osztályfőnök kezdeményezésére az igazgató, de néhány házirendben 

a szakoktató vagy gyakorlatvezető is igazolhat). Fontos rendelkezés, hogy a tanórára késve 

érkező tanuló az óráról nem zárható ki. Bár legtöbb helyen a késések összeszámítását 

alkalmazzák, két intézmény esetében találtunk szigorúbb szabályozást: az egyikben 15 

percnél hosszabb késés, a másikban 3 hiányzás jelent igazolatlan órát. 

A házirendekbe foglalt fontos kötelezettségük a tanulóknak és/vagy szüleiknek, hogy a 

hiányzás első napján értesítsék az iskolát bármilyen rendelkezésre álló eszközzel (telefon, 

SMS, e-mail, Facebook, távirat), ennek elmulasztása azonban a vizsgált dokumentumok 

szerint nem von, nem vonhat szankciókat maga után. 

A hiányzások igazolásának rendje nagy mértékben függ az iskoláktól: néhány esetben 

az orvos által kiállított igazolást is szükséges valamelyik szülővel aláíratni. Nagyon eltérő a 

szabályozás az igazolások bemutatásnak legkésőbbi időpontjára vonatkozóan: legtöbb esetben 

3-14 nappal a hiányzás befejezése után be kell mutatni, ennek elmulasztása esetén igazolatlan 

hiányzásnak minősíti az osztályfőnök. Bár a házirendek külön nem hívják fel a figyelmet rá, 

az interjúk azonban megerősítették, hogy az igazgatónak jogában áll egyedi esetek 

mérlegelésével saját hatáskörben igazolni a tanuló néhány mulasztását. 

Az igazolatlan hiányzások többféle következménnyel járnak. A törvényi szabályozás 

értelmében tanköteles korú tanuló esetén az iskola köteles már az első igazolatlan mulasztás 

alkalmával értesíteni a szülőt (néhány házirend rögzíti is ennek módját levél vagy ellenőrző 

könyvbe való beírás formájában), további mulasztás esetén pedig a gyermekjóléti szolgálatot, 

a 10. óra után pedig a lakóhely szerint illetékes jegyzőt, majd az 50. óra elérésével a jegyző 

felfüggeszti a családi pótlék (iskoláztatási támogatás) folyósítását, és kezdeményezi a tanuló 

védelembe vételét családgondozó kijelölésével és kötelező magatartási szabályok 

meghatározásával. 

Nem tanköteles korú tanuló esetén 30 óra igazolatlan hiányzás lehetővé teszi a tanulói 

jogviszony megszűntetését. 
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Emellett az iskolák többsége külön rendelkezik az igazolatlan hiányzások fegyelmi 

büntetéseiről. Általánosan elterjedt gyakorlat szerint az igazolatlan órák számának 

növekedésével egyre erősebb fegyelmi fokozatot adnak, azok automatikusan követik egymást. 

Az intézmények negyede az első igazolatlan óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetésben 

részesíti a tanulót, és erről sok esetben írásban tájékoztatják a szülőt is. Az intézmények 25%-

a megengedőbb: ezekben 2-4 igazolatlan óra szükséges az osztályfőnöki figyelmeztetéshez, 

míg alig néhány iskola házirendje engedékeny 5-6 óra erejéig, és van olyan intézmény, ahol 

már 7 óra esetén fegyelmi eljárást indítanak. Néhány iskola egyedi megoldásokkal 

kísérletezik: pl. a rendszeresen késő tanulók szüleit is értesítik, vagy máshol nem 

rendelkeznek a büntetésekben érvényesülő fokozatosság elvéről és mértékéről külön, csak azt 

rögzítik, hogy a tanuló 20 igazolatlan óra esetén a tanuló fegyelmi felelősségre vonásban 

részesül. Az iskolák többsége a tanuló magatartás (és ritkábban szorgalom) jegyében is 

megjeleníti az igazolatlan hiányzásokat, általában a fegyelmi büntetés szintjéhez kötve adják a 

félévi, évvégi értékelést. 

Az AVR együttműködő iskolák között két olyan intézményt találtunk, ahol az 

igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabályozásban nem jelent meg külön intézményi szintű 

szankcionálás. Az interjúk szerint ezen iskolák vezetői a törvényi szabályozás mellett nem 

kívántak külön büntetéseket alkalmazni, úgy vélekedtek, nem vezet jobb eredményre, ha a 

családi pótlék megvonásán túl fegyelmi bizottság elé állítják a tanulókat. 

Az iskola területén történő dohányzás szankcionálása hasonlóképpen működik a 

legtöbb intézményben: meghatározott (iskolánként változó) számú tettenérés esetén életbe 

lépnek a fegyelmező intézkedések. 

Összességében elmondható, hogy az intézmények a helyi szabályozásban hasonló 

problémákra keresik a választ, és a szabályozások módja is sok hasonlóságot mutat. : 

Leggyakoribb előfordulásuk miatt az igazolatlan hiányzások, késések és a dohányzás, 

mobiltelefon-használat jelenik meg a szabályozott területek között. Ugyanakkor 

intézményenként teljesen eltérőnek bizonyul e fegyelmi vétségek halmozódásának 

megelőzése érdekében alkalmazott tolerancia-küszöb. Nem válik világossá, hogy a 

fokozatosság elve miként érvényesül a több területen vétő tanulók esetén.Egyetlen esetben 

találkoztunk olyan pontrendszer kialakításával, amely az intézkedések fokozatait 

büntetőpontok számához igazítja, melyet az alábbiakban mutatunk be: 

„A tanuló az alábbiak szerint kap büntetőpontot: 

Igazolatlan késés: 0,5 pont 

Igazolatlan mulasztás: 1 pont 

Szaktanári figyelmeztetés: 1 pont 

Dohányzás: 2 pont 

A büntető pontok után járó fegyelmező intézkedések: 

4 pont: osztályfőnöki figyelmeztetés 

8 pont: osztályfőnöki intés 

12 pont: igazgatói figyelmeztetés 

16 pont: igazgatói intés 

20 pont: fegyelmi eljárás indítása” 

 

Vélekedések a házirendről 
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A vizsgált iskolák mindegyikében működik diákönkormányzat, vagy más, a diákok 

érdekeit érvényesítő fórum (iskolai diákbizottság, diáktanács stb.). A diákok ezen 

szervezeteken keresztül közvetve gyakorolhatják jogaikat, míg a házirendek szabályzata 

szerint évente legalább egyszer kerül összehívásra a diákgyűlés (iskolagyűlés), amelynek 

minden tanuló tagja, ahol a házirendben meghatározott szabályok szerint joga van kérdéseket 

feltenni. A diákönkormányzatokkal kapcsolatosan fontos jelzés volt az igazgatók és a 

pedagógusok részéről, hogy sok esetben igen formális módon történik a működésük – ezt jól 

jelzi az is, hogy a megkérdezett tanulók 15,4%-a nem tudott arról, hogy ilyen létezik az 

iskolájában, 2,6%-uk pedig úgy vélte, nincs ilyen fórum. Tájékozottság tekintetében a 

szakiskolások messze alulmaradtak az érettségire készülők mögött, e csoportban csaknem 

10%-kal többen voltak azok, akik nem tudtak semmiféle érdekérvényesítési lehetőségről az 

iskolán belül. 

Iskolájuk házirendjét a tanulók valamivel több mint fele találta éppen megfelelőnek 

(52,3%), míg engedékenynek, túl megengedőnek 5%-uk, és valamelyest vagy nagyon 

szigorúnak csaknem 47%-uk. nemenként vizsgálva a kérdést, elsősorban az idősebb fiúk 

voltak elégedetlenek a házirend szigorúságával, és ezt nem befolyásolta, hogy milyen képzési 

típusban tanulnak. A diákönkormányzatokba delegált tanulók lényegesen elégedettebbek 

voltak társaiknál: csaknem 60%-uk tartotta megfelelőnek, és 34%-uk szigorúnak a 

szabályzatot, míg majdnem 8%-uk szerint inkább engedékeny a dokumentum. 

A válaszoló pedagógusok valamivel több mint 2/3-a találta teljesen elfogadhatónak a 

házirendbe foglalt szabályokat, alig 14%-uk szerint inkább megengedő, tehát további 

szigorítások lennének szükségesek, és viszonylag magasnak tekinthető azoknak az aránya, 

akik szerint inkább lazább, megengedőbb szabályozásra volna szükség: 18,4%-uk 

gondolkodott így. A pedagógusok és az iskolaigazgatók véleménye gyakorlatilag megegyező 

volt. Ha figyelembe vesszük az alternatív vitarendezésbe bekapcsolódott intézmények és a 

kontrollintézmények közti különbségeket, a pedagógusok és intézményvezetők esetén 

megfigyelhető, hogy a kontrollintézményekben dolgozók voltak inkább elégedettebbek a 

helyi szabályozással, míg a programban résztvevő iskolákban tanítók nagyobb arányban 

tartották a szükségesnél szigorúbbnak a házirend kereteit. A tanulók véleményét vizsgálva 

sokkal kisebb mértékű az eltérés a két csoport között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra 

A házirendek szigorúsága a pedagógusok és intézményvezetők szerint 
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AVR-kutatás. 2012. 

 

 

17. ábra 

A házirendek szigorúsága a tanulók szerint 

 
AVR-kutatás. 2012. 

 

A kutatásban résztvevő intézményvezetők és pedagógusok alapvetően fontosnak 

tartják a házirendben szabályozott területek következetes betartatását. Általában igyekeznek 

azonban rugalmasan kezelni az abban foglaltakat, mérlegelve a problémák egyediségét, 

hátterét. A kisebb horderejű ügyeknél inkább a rugalmasság dominál az osztályfőnökök, 

iskolavezetők részéről, míg a nagyobb horderejű, durva fegyelemsértésnél minden intézmény 

következetes szigorral jár el. A pedagógusok általános tapasztalata, hogy a tanulókkal csak 

akkor tudnak hatékonyan együttműködni, ha a házirendben felállított korlátokat 

következetesen betartják. Néhányan mereven követik az előírásokat, míg mások inkább 

mérlegelnek, nem ritka, hogy kollégáik, vezetőik tanácsát is kikérik egy-egy probléma esetén. 

A dohányzás tilalmának betartatása meglehetősen sok nehézséget és feszültséget okoz, 

bár a középfokú oktatási intézményekben a jelenség egyáltalán nem nevezhető újnak. A 

törvényi szigorítások hétköznapi gyakorlatba való átültetését nehezíti pl. ha a tanulóknak több 

iskolaépület között kell közlekedniük: gyakran jó lehetőséget látnak a szabályszegésre. 
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Az igazolatlan hiányzások visszaszorítására minden intézmény nagyon nagy hangsúlyt 

fektet. Az intézményekben a házirend szerint a megjelölt óraszám esetén az osztályfőnökök 

indítják el a fegyelmi eljárást, sok esetben automatikusan, sok helyen jelezték, hogy az 

alternatív vitarendezés módszerét ebben az esetben nem használják. Mint már rámutattunk, 

lehetőség van a fegyelmi tárgyalás előtt egyeztető eljárás folytatására is: néhány iskola 

gyakorlata szerint a szülővel, gondviselővel egyeztetnek, aki az esetek egy részében ekkor érti 

meg, mi történt valójában.  

Az iskolavezetők beszámolója szerint a tanév alatt lefolytatott fegyelmi tárgyalások 

számának alakulása a következő dinamika szerint alakul: ha az igazolatlan hiányzások esetén 

fegyelmi büntetést alkalmaz az intézmény, a fokozatok gyűjtögetése miatt az első félév 

második felében vagy a második félév elején egy intenzívebb időszak veszi kezdetét a 

fegyelmi bizottságok életében, amely néhány intézményben év végéig eltart, másütt kissé 

lecsendesedik. Kisebb intézményekben kevesebb az eljárások száma, míg nagyobb 

intézményeknél lényegesen több lehet. Más ügyek kevésbé jellemzőek. Iskolánként eltérő a 

legsúlyosabb büntetés, az iskolából való elküldés alkalmazása: néhány intézmény nem tud 

élni vele, mert nem tudja továbbküldeni a tanulókat, máshol pedig nem tartják helyesnek ezt 

az eljárási módot (néhány házirend tiltja). Nem ritka a felfüggesztett büntetés kirovása. A 

fegyelmi büntetés célja nem csupán a vétkes jó útra terelése: általános tapasztalat szerint a 

többi tanulóra is hosszabb-rövidebb ideig elrettentően hat. 

„a fegyelmi tárgyalás kiírása nem jelenti automatikusan azt, hogy a gyereket 

eltávolítjuk az iskolából. A fegyelmi tárgyalás véleményem szerint arra jó, hogy a szülő látja, 

hogy ez volt tényleg az utolsó, és a diák is látja, hogy ez volt az utolsó. És ha felfüggesztett 

büntetést kap, vagy még egyszer visszautalják igazgatói hatáskörbe, akkor a következőnél 

nem lehet, tehát akkor muszáj mennie…” (intézményvezető) 

Bár a fegyelmi tárgyalások leginkább a jogszabályok szerint lezajló, formalizált 

eljárások, a vizsgált intézményekben nem ritka, hogy a komolyabb, rendszeres, visszatérő 

magatartási problémák esetén nagy hangsúlyt fektetnek – az eljárás keretein túl -  a háttér 

feltárására, segítő beszélgetéssel a személyiség alakulására, az agresszív viselkedésminták 

megszűntetésére. Minden vizsgált intézményben találkoztunk olyan szereplővel, aki azt a 

szemléletet képviselte, hogy a pedagógiai munka elengedhetetlen része a diákokkal való 

törődés, feltáró beszélhetések, a szocializáció esetleges korrekciója, ugyanakkor azt 

érzékeltük, hogy bár a munkájukat elismerik, szemléletük – egyelőre – még nem jelenik meg 

az egész tanári karban. Az iskolák a reszocializáció érdekében különféle dolgokkal 

próbálkoznak: élménypedagógia, személyiségfejlesztő foglalkozások, kommunikációs 

készségek fejlesztése, konfliktuskezelési módok tanítása mellett néhány intézmény arra is 

hangsúlyt fektet, hogy a tanulókról a pedagógusok között is kialakuljon párbeszéd, ilyen 

figyelemre méltó kezdeményezés az azonos osztályban tanítók rendszeres megbeszélése. 

Pedagógiai programok 

Az AVR-programban együttműködő intézmények egyéb dokumentumait vizsgálva 

megállapítottuk, hogy néhány (öt) intézmény esetén a pedagógiai programban is kiemelten 

megjelenik a az alternatív vitarendezés, profiljukat tekintve az egészségügyi, kereskedelmi, 

vendéglátóipari és más ipari szakmacsoportok oktatásával foglalkozó intézményeknél. Cél a 

diákok magatartás- és viselkedéskultúrájának, vitakultúrájának gazdagítása, az agresszió 

kezelése és csökkentése, kommunikációs és segítő készségek fejlesztése.  
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A diákönkormányzat, diák érdekvédelem 

A diákönkormányzati munka néhány jellemzője 

A válaszadó tanulók 10%-a, összesen 309 fő jelezte, hogy részt vesz a 

diákönkormányzat vagy más iskolai érdekvédelmi fórum munkájában. A diákképviselők 

között többségben találjuk a lányokat, sőt, képzési típusonként is különbségek vannak: az 

érettségi nélküli szakképző osztályokból delegált lányok aránya magasabb a 

szakközépiskolásokénál is (ez utóbbinál 60%-ban voltak a lányok, a szakképző osztályokban 

pedig 67%-ban). Ha a diákképviselők szociodemográfiai hátterét tekintjük, nem találunk 

eltérést az összes válaszoló tanulóhoz képest. Ha a lakóhelyet is figyelembe vesszük, ott 

találunk egy kis torzulást: a tanulói összetételnek megfelelően a diákképviselők legnagyobb 

része bejáró (47%), azonban arányuk némileg alatta marad az összes válaszoló tanulónak, míg 

a helyben lakók és a kollégiumban élők valamivel magasabb arányban vannak jelen. 

Tanulmányi eredményükben is találunk eltérést: legutóbbi – a vizsgálat idején félévi – 

bizonyítványuk átlaga általában meghaladta az osztályátlagot. A maximum-értékek 

összehasonlításával arra is választ kerestünk, vajon a legjobban tanulók kerülnek-e be, de az 

összehasonlításnál azt tapasztaltuk, hogy nem a tanulmányi eredmény számít: nem a 

legjobban és nem a legrosszabbul teljesítő tanulók kerülnek be a képviselők közé. 

Arra a kérdésre is kerestük a választ, hogy mi módon választják ki az 

osztályközösségek a képviselőiket. Feltételezhető, hogy az osztályok delegálási gyakorlata 

igen eltérő, és ez okozza, hogy meglehetősen nagy eltérések mutatkoznak a diákok, 

pedagógusok és intézményvezetők véleményei között. Amíg az intézményvezetők és 

pedagógusok legnagyobb arányban úgy gondolják, hogy az osztályfőnök nem befolyásolja a 

tanulók döntését (igazgatók esetén 48%, pedagógusoknál 42% az arány), addig a tanulóknak 

mindössze negyede gondolja ugyanezt. És ugyanez igaz fordítva is: míg a tanulók 30%-a úgy 

véli, hogy az osztályfőnök valami módon irányítja a döntést (kijelöli a képviselőket, vagy 

jelölteket állít), a pedagógusok és igazgatók alig 20%-a vélekedik így. Néhány osztályban 

bevett gyakorlat, hogy önkéntes jelentkezéssel oldják meg a jelöltállítást: itt közelít legjobban 

a tanulók és pedagógusok vélekedése, míg az intézményvezetés legkevésbé ezt a módszert 

preferálja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra 
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Diákképviselők választása - tanulók szerint  

 
AVR-kutatás. 2012. 

 

 

19. ábra 

Diákképviselők választása - pedagógusok szerint 

 
 

AVR-kutatás. 2012. 

 

 

 

20. ábra 
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Diákképviselők választása - igazgatók szerint  

 
AVR-kutatás. 2012. 
 

A tanulók véleménye alapján elsősorban a különféle diákrendezvényekre (pl. egy 

tanítás nélküli munkanap programja) terjed ki a diákönkormányzatok szerepköre, az iskolai 

kultúrában ez képezi egyik legfőbb tevékenységét. Fontos szerepet kaphat az iskolarádió 

üzemeltetésében, az iskolaújság szerkesztésében és kiadásában, és a tanulók csaknem ¾-e 

szerint a házirend, különféle szabályok betartatásában is szerepet tölt be. Legkevésbé a 

házirendekbe szólhat bele, és a diákok képviseletében sem kap elég jogosítványt. 

Valószínűsíthetően a diákönkormányzatok és az osztályközösségek közötti információáramlás 

nehézségeiből és zavaraiból következik az a nagyfokú eltérés, amely a diákképviselők és az 

általuk képviselt tanulók között jelentkezik: a delegált diákok sokkal inkább tartják 

hatékonynak az általuk végzett érdekvédelmi és szervező munkát, mint a tágabb 

diákközösség. Feltehetően az eltérés abból adódik, hogy a képviselők, mivel számukra ez 

többé-kevésbé rendszeres elfoglaltságot jelent, jobban ismerik a DÖK-ben folyó munkát, a 

DÖK lehetőségeit és feladatait, ugyanakkor a diákszervezeti kultúrának nem része, hogy 

munkájukról rendszeres időközönként referáljanak azoknak, akik őket megválasztották, sőt, 

viszonylag ritkán kérik ki diáktársaik véleményét egy-egy fontos kérdésben. 
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21. ábra 

A diákönkormányzat szerepe - tanulói vélemények  

 
AVR-kutatás. 2012. 

 

Bizonyos mértékig érthetőnek tűnik, hogy a diákok, pedagógusok és 

intézményvezetők véleménye a diákönkormányzat szerepéről az iskola életében nem esik 

egybe. E jelenség egyrészt adódhat abból is, hogy a diákképviseletet ellátó fiatalok 

kudarcként, beleszólási lehetőség hiányaként élik meg, ha javaslataik egy részét nem tudják 

érvényesíteni, másrészt nem ritka, hogy a diákönkormányzat különböző okok miatt valójában 

csak egy formális szervezet. E tekintetben nagyon sok felelősség nyugszik a 

diákönkormányzatokat segítő tanárok vállán. Hasonlóan fontos a diákönkormányzati 

munkában résztvevő fiatalok motiváltsága: érdeklődés az iskolai közügyek iránt, vitakészség, 

érvelésben, tárgyalásban, alkudozásban való jártasság, kutatásunk azonban nem tért ki ezen 

kérdésekre. 

22. ábra 

A diákönkormányzat szerepe - pedagógus vélemények 

 
AVR-kutatás. 2012. 
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23. ábra 

A diákönkormányzatok szerepe - igazgatói vélemények  

 
AVR-kutatás. 2012. 

 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az AVR programban résztvevő iskolákban mind 

a diákok, mind a pedagógusok és az intézményvezetők is magasabbra értékelték a 

diákönkormányzat szerepét a rendezvények tervezésében-szervezésében, a helyi diákmédia 

működtetésében és a diákképviselet ellátásában. Csupán az ún. érzékenyített iskolák esetén 

találtunk kevésbé támogató válaszokat mindhárom szereplőtől. A házirend kialakításban és 

betartásában való részvételt a diákok hasonlóan értékelték, mint a kontrolliskolák diákjai, a 

pedagógusok és intézményvezetők viszont úgy vélték, elég nagy – sőt, nagyobb, mint a 

kontrolliskolákban- beleszólási lehetőséget biztosítanak a tanulóknak, akik hellyel-közzel 

élnek is a lehetőséggel.  

A diákönkormányzatok működésével kapcsolatosan már felhívtuk a figyelmet az 

információáramlás fontosságára. A tájékoztatás és az informáltság véleményünk szerint 

kiemelkedő jelentőségű az iskolai szabályok megalkotásában és érvényesítésében egyaránt. A 

szabályok alapos ismerete – és ennek érdekében folytatott folyamatos és intenzív 

kommunikáció -  teheti lehetővé, hogy az iskola falain belül a konfliktusok, elfajuló viták egy 

része visszaszoruljon (Aáry, 2004). A szabályokról való kommunikáció részét képezik 

természetesen a viták, nézeteltérések is, melyek megosztják az iskolapolgárokat, s bár a 

legerősebb választóvonal a diákok és pedagógusok között húzódik, a pedagógusok egy része a 

vizsgált intézményekben úgy vélekedik, hogy a diákok módosító javaslatait érdemes 

megfontolni, és beépíteni a mindennapok szabályozói közé. A konstruktív együttműködés 

alapja, hogy az oktatás szereplői elfogadják, hogy a szabályozással kapcsolatos viták célja a 

jobbító szándék, a résztvevők számára elfogadhatóbb, életképesebb szabályok teremtése, s a 

kialakuló párbeszéd alappillére a bizalom.  

A tájékoztatás akadozását és nehézségeit jelzi, hogy a tanulói fókuszcsoportos 

beszélgetések alapján úgy tűnik, a tanulók nem ismerik az intézményük házirendjének 

egészét, annak ellenére sem, hogy azt, illetve annak egyes részleteit általánosan elterjedt 

gyakorlat szerint az első osztályfőnöki órán ismertetik a tanulókkal (ezt a házirendek többsége 

az osztályfőnök kötelességeként rögzíti), sőt, a pedagógusok jelzései szerint az osztályfőnöki 
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órákon többször is visszatérnek rá. A tanulók egy része szerint azonban leginkább felolvasás 

formájában történt, és bizonyos részek kiemeléséből állt - ezek főként azok a részek, amelyek 

a tanulók kötelességeire vonatkoznak, ezekkel a szabályokkal meglátásunk szerint tisztában 

voltak. Ugyanakkor úgy tűnt, hogy a tanulói jogaikkal nincsenek tisztában, így azok 

érvényesítésére sem tudnak törekedni, határozott meglátásuk volt – főként a szakiskolai 

osztályokban tanulóknak-, hogy az iskolában az igazgató és a tanárok akarata a döntő, és az 

eltérőnek vélt erőviszonyok miatt nem érdemes velük vitába szállni, emiatt inkább passzív 

elviselői a történéseknek, érdekérvényesítő képességük gyenge.  

Együttműködések a problémás ügyek kezelésére 

Az intézmények belső és külső együttműködési szokásait vizsgálva megállapítható, 

hogy a legfontosabb és leginkább alkalmazott eszköz a pedagógusok egymás közti 

kommunikációja, valamint az ifjúságvédelemmel foglalkozó munkatárssal folytatott 

megbeszélés. A válaszokból egyértelműen kitűnik, hogy a vizsgált iskolákban ismerik és 

kipróbálták, illetve alkalmanként használják a mediáció, facilitáció módszerét. Az AVR-

programban együttműködő iskolákban dolgozó válaszadó pedagógusok közötti interakciók 

kissé sűrűbbnek bizonyultak, mint a többi iskolákban, és szembetűnő, hogy a válaszadók több 

mint fele vett már igénybe ilyen segítséget, míg a kontroll iskolákban alig 25%-os ez az arány.  

24. ábra 

Igazgatók együttműködése egy-egy diák ügyében belső munkatársakkal 

 
 

25. ábra 

Pedagógusok együttműködése egy-egy diák ügyében belső munkatársakkal 
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Az iskolák külső kapcsolatrendszerét tekintve általánosnak mondható a családsegítő 

központokkal, gyermekjóléti szolgálattal való együttműködés (elsősorban az igazolatlan 

hiányzásokat gyűjtő tanulók miatt), és szinte minden iskola kapcsolatban áll a rendőrséggel is. 

Vitás, problémás ügyek rendezéséhez külső mediátorral, facilitátorral az igazgatók alig 1/3-a 

működött már együtt, jellemzően az együttműködő iskolákból. 

 

26. ábra 

Igazgatók együttműködése egy-egy diák ügyében külső szervezetekkel 

 
 

27. ábra 

Pedagógusok együttműködése egy-egy diák ügyében külső szervezetekkel 

 
 

Összegzés 

A fejezetben bemutattuk a vizsgált intézmények néhány jellemzőjét, tanulói 

összetételét az iskolaigazgatók válaszaira támaszkodva. Az elkülönítetten vizsgált három 

iskolacsoport közül az elemzés során azt figyeltük meg, hogy a legélesebb határvonal a 

hátrányos helyzetű tanulókat legnagyobb számban fogadó intézménycsoport és a másik két 

csoport közt húzódik, mindenekelőtt a tanulók és az iskola dolgozói közti értékrendbeli 
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különbség mértékét illetően. Az iskolaigazgatók ezekben az intézményekben nyilatkoztak 

leginkább kritikusan a tanárokkal kapcsolatban is.    

Elemzésünkben rámutattunk, hogy a vizsgált  iskolák életében leggyakrabban 

megjelenő problémák közé tartozik a dohányzás, valamint az igazolatlan hiányzások, késések, 

lógások, amelyek eltérő mértékben minden iskolában jelen vannak, de valamivel 

erőteljesebben koncentrálódnak azokban az intézményekben, ahol magas a HH és HHH 

tanulók aránya. Bemutattuk az iskolák hétköznapi életét szabályozó dokumentumok közül a 

tanulók fegyelmezésére használatos eszközöket, és külön kitértünk az iskolán belüli 

dohányzás és az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos intézkedések bemutatására. A 

dokumentumok átvizsgálása során rávilágítottunk, hogy az egyeztető eljárás, amely lehetővé 

teszi a vitában álló felek részére a fegyelmi tárgyalás kiváltását, dominánsan a programba 

bekapcsolódó, együttműködő intézményeknél jelent meg nevesítve is, míg a kontrolliskolák 

esetében csak néhány esetben került nevesítésre. Ezzel kapcsolatban vizsgáltuk a mediáció, 

facilitáció intézményi elterjedtségét, és azt tapasztaltuk, hogy az együttműködő intézmények 

igyekeznek leginkább használni, főként a belső munkatársak szakértelmét használva fel, de 

legkevésbé idegenkedve a külső segítség igénybevételétől. Az interjúk tanúsága szerint több 

intézményben a fegyelmi tárgyalást is felhasználják a rendbontással kapcsolatos okok 

feltárására, sok esetben segítő beszélgetés módszerét alkalmazva segítik a tanulók belátását és 

a szülők iskola iránti figyelmének erősítését. Felhívtuk a figyelmet az információk széles körű 

kommunikációjának fontosságára, mint pl. a házirend szabályai, vagy a diákok 

érdekképviseletét ellátó tevékenység, de ugyancsak fontosnak gondoljuk az iskolák által egy-

egy esetben alkalmazott eljárások és megállapodások diákcsoportokban való megismertetését 

és feldolgozását is. 

Felhasznált irodalom: 

Aáry Tamás Lajos: Az oktatási jogok biztosának éves beszámolói, 2000-2011. 

http://www.oktbiztos.hu/ugyek/indexugyek.htm 

 

Pikó Bettina: Dohányzás serdülő- és ifjúkorban: az attitűdöktől a magatartásig, é.n. 

http://www.behsci.sote.hu/nok/w_dcikk3.htm 

 

Pikó Bettina: �Magatartáskutatás középiskolások körében: kockázatot növelő és egészséget 

védő tényezők vizsgálata a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás kialakulásában, 1999. In: 

Pszichológia, 19: 337-354. 

 

Rácz József: „Binge drinking” azaz a fiatalok körében egyre népszerűbb rohamszerű berúgás 

jelensége, é.n. 
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Mártonfi György: Igazgatók az alternatív vitarendezésről, a 

konfliktuskezelésről  

 

Az alternatív vitarendezés kultúrája a most záruló projekt kapcsán megjelent az 

iskolákban is. A szigorúan vett mediációs kultúra oktatásügyi előzményei igencsak 

szórványosak, bár a konfliktuskezelés témában folytatott továbbképzések keresettek és 

tömegesen valósultak meg a közelmúltban. A konfliktuskezelésben az egyeztetés valamilyen 

formáját tartalmazó megoldások a tisztán büntető logikájúakkal szemben az iskolában is 

terjedőben vannak. 

Az itt következő írás 15 szakiskolai igazgatói interjú alapján készült. Az interjúk során 

egyebek mellett arra voltunk kíváncsiak, hogy miért és hogyan kerültek az intézmények a 

projektbe, kik és hogyan kerültek a képzésekbe, azok hogyan hasznosultak. Hogyan látják az 

igazgatók iskoláikban a tipikus konfliktusokat, azok okait, kezelési módjait a házirendektől a 

fegyelmi ügyeken át az alternatív vitarendezésig. Hogyan értelmezik az alternatív 

vitarendezést intézményük pedagógiai célrendszerében, egyáltalán mit értenek alatta, 

támogatják-e annak terjedését, esetleg intézményesülését.  

15 eltérő iskola, 15 eltérő mentalitású igazgató interjújából a mai magyarországi 

helyzetről, gondolkodásról pontos, érvényes összképet nem adhatunk. Csupán felvillantani 

tudjuk a sokféleséget, abban az alternatív vitarendező kultúra jelenlegi és perspektivikus 

helyét, vagy legalábbis azt, ahogy ezt az igazgatók most látják és kommunikálják, ahogy 

pozícionálják. Milyen benyomásokat szereztek erről a módszerről, mit értenek alatta, hogyan 

hatott ez az iskola életére, ha egyáltalán. Néhány gondolatot tudunk közreadni és értelmezni 

arról, hogy mikor működhet ez a módszer és mikor nem. Milyen jellegű konfliktusoknál 

próbálják bevetni az új pedagógiai fegyvert és melyeknél nem látnak esélyt a sikeres 

alkalmazásra.  

 

Miért és hogyan kerültek az iskolák a programba? 

Volt, ahol tudatos választás révén, egy megkezdett szakmai utat folytatva, a 

lehetőségnek utánajárva került a projektbe az intézmény, de ez inkább kivétel. „Hát ez az 

alternatív dolog úgy indult, hogy valaki egy továbbképzésen hallott erről az alternatív 

vitarendezésről. És egy pesti alapítványtól, akik csinálják ezt az alternatív vitarendezést, 

hallott egy előadást. …. És egy ilyen összintézményi értekezletre meghívtuk egy előadásra ezt 

az előadót, akit valaki hallott. És nagyon impresszív módon mutatta be ezt a módszert és az 

eredményeket. És ez mindenkinek, ott volt az egész tantestület, és különösen az ilyen új 

megoldásokra nyitott embereknek megnyitotta a szívét ebbe az irányba, hogy erről érdemes 

lenne többet tudni. És akkor jött ez a felhívás, hogy az OFI is belekezdene és partnereket 

keresne ehhez, de akkor már nálunk volt egy érdeklődés.” 

  Tulajdonképpen a fenti iskola volt az interjúk alapján az egyetlen, amelyik 

megelőzően is aktívan kereste a lehetőséget, hogy a módszer közelébe férhessen, de olyan 

több is volt, ahol azt jelezték, hogy törekvéseikkel, igényeikkel teljesen összhangban van ez 

az eszköz, szívesen beletanulnának. „Úgy láttam, hogy iskolánk szellemiségével ez nem 

ellenkezik, … az hogy a gyerekkel megelőző módszerekkel kell foglalkozni. Nem pedig 

megtorló módszerrel. Nem a büntetés a cél, hanem a gyereket rávenni arra, hogy a helyes 

úton menjen, … valami hasonló ez a vitarendezési módszer is. Azért vágtunk ebbe bele.” Egy 

másik igazgató szavaival: „Az akkori vezető kollégákkal megbeszéltük és ők is úgy látták, 
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hogy érdemes ebbe bekapcsolódni.” Olykor egész egyszerűen a szakmai kíváncsiság vitte a 

projektbe a vezetést, természetesen kalkulálva azzal, hogy valami fontosat sajátíthatnak el. 

„Hát azért, mert ez a konfliktuskezelésnek egy olyan módja, amit még nem ismertünk.”  

Változó, hogy igazgatói inspirációra, vagy valamelyik kolléga kezdeményezésére 

került az intézmény a projektbe. Nem kevés igazgató fogékony – különösen egy szűkebb, 

számára hiteles kör – inspirációjára belevágni új kezdeményezésekbe. „A kolleganőimnek a 

kreativitása tulajdonképpen. Nekem csak bólintanom kellett.”  Volt olyan igazgató is, aki csak 

fél éve vezeti az intézményt, előtte helyettes volt, és kerek-perec kijelentette, hogy nem tudja, 

hogy kerültek a projektbe. Ez az intézmények életében epizódszerep, nagy belső 

nyilvánosságot általában nem kapott.  

Az interjúk alapján úgy tűnik, hogy legtöbbjük valahogy belecsöppent.  Kaptak egy e-

mailt, esetleg egy telefonos megkeresést, és igent mondtak. „Őszintén, én nem emlékszem. 

Jött egy ilyen e-mail? Vagy hirdetést láttunk? Máshol: „Telefonon kerestek meg. Eljött egy 

kolléga, elmondta, hogy miről szól a dolog.” Úgy látszik, meggyőzően. „Megkerestek 

bennünket, és én láttam benne fantáziát, és akkor azt mondtam, hogy akkor csináljuk. A 

kollégákban is volt rá, főleg az a két kolléganő, aki találkozik ezekkel a problémákkal 

döntően. Meg aki a fegyelmi kérdéseket mint igazgatóhelyettes kezeli, hogy ezekkel az 

ismeretekkel talán jobban tudja ezeket a problémákat megoldani, … és így bekapcsolódtunk.”  

 

Mitől volt vonzó a programba kerülés?  

A fenti megszólalásokból láttuk, hogy a téma, amely a szakiskolák mindegyikének 

akut problémájára reflektál önmagában is kisebb-nagyobb motivációs erővel bírt az 

iskolavezetés számára. Hogy ez a motiváció egyedül elegendő lett volna-e a programba 

bekapcsolódni hajlandó iskolák rekrutációjára, azt nem tudhatjuk, hiszen ez számukra egyéb, 

praktikus előnyökkel is járt. „Adódott a lehetőség, hogy önök ezt pályázattal tudják nekünk 

biztosítani. És főként úgy hogy ez nekünk semmibe nem került. Így indult a dolog.” Az 

ingyenesség nagy csáberő, persze csak olyan portéka esetében, amire ténylegesen van igény. 

Erre, ezt kimondhatjuk, volt. De az ingyenességen kívül további praktikus hasznot is kínált a 

részvétel. „Az is benne volt, hogy addig kevés volt a továbbképzés, voltak pontszámhiányok. 

És a dolgozóknak ez egy olyan lehetőség volt a továbbképzésre, hogy nem került éppen 

pénzébe az iskolának.”  Vagy egy másik iskolában: „…őszintén, a töredékpontok gyűjtését. 

Nagyon sokan azért mentek, hogy ki legyen pipálva a hétévenkénti továbbképzés.” Tehát a 

hétévenként kötelezően összegyűjtendő pontszámokhoz is hozzájárult a projekt úgy, hogy 

sem az egyénnek, sem az intézménynek nem kellett a zsebébe nyúlnia. Persze ezekre az 

iskolákra és résztvevőkre is igaz, hogy nem látták haszontalannak az egészet, érdeklődést is 

mutattak iránta. 

Arról nem tudunk, hogy a résztvevői kört ez milyen mértékben befolyásolta, de 

valamennyire bizonyosan. Hiszen egy kifejezetten érdeklődésből csatlakozónak, akinek – 

mert esetleg minden lehetőséget megragadó, nyitott, sok téma iránt érdeklődő pedagógus – 

nincsen szüksége a pontokra alighanem mást jelent az iskola és a projekt számára is, mint egy 

főleg praktikus okokból, hogy nem mondjuk, érdekből a képzést felvállaló kollégájának.  De 

további motívumok is voltak, a meglévő munkakör ellátásához való direkt hasznosulás.  

Összességében a téma érdekessége és perspektivikus haszna, valamint a praktikus 

előnyök együtt eredményezték azt, hogy elegendő számban és megfelelő motivációval vett 

részt az intézmények és a pedagógusok nagy többsége. 
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Kik vettek részt a képzéseken? 

A programnak az iskolák számára konkrétan érzékelhető, legfőbb eleme a számukra 

kínált továbbképzés volt. Igen eltérő számban kerültek a képzésre az egyes iskolák 

pedagógusai, intézményi döntés alapján. Van, ahol „csak” négyen, máshol tíz főnél is többen 

kezdték meg az első modult. E mögött is különböző motívumok voltak. „- Miért csak 4 fő 

ment el? Ilyen létszámból ez elég kevés. - Nem tudom. Önkéntes alapon történt, meg azt is 

láttuk, hogy az alternatív vitarendezés mint módszer 4 fővel elég jól ellátható”. Ez az idézet az 

elvárás egy mozzanatárólról is tudósít. Ahogy van bizonyos fejlesztő pedagógusi vagy 

iskolapszichológusi kapacitás, ugyanúgy alternatív vitarendezői kapacitásban gondolkodik, 

tehát nem egy megközelítés, egy módszer intézményi elterjesztésében, meghonosításában. 

Fontos még ebben az interjúrészletben arra is odafigyelni, hogy önkéntes alapon történt a 

részvétel. Ez több iskolában is jellemző volt. De nem mindenhol. ”- Kik döntöttek hogy ebben 

részt fognak venni? Összeült egy kis stáb, vagy ön döntötte el? - Hát, félig-meddig 

diktatórikus volt, de megkérdeztem, hogy van egy ilyen lehetőség, ki szeretne menni? Főleg 

fiatalok érdeklődtek”. Van, ahol részben önkéntes, részben irányított volt a beiskolázás. 

„Félig önkéntes, félig megbeszéléses alapon szokott ez működni. Szoktunk gondolni néhány 

emberre, és ha még valaki szeretne csatlakozni, van erre lehetőség.” Ez vezetői stílus kérdése 

is. Általában ezzel a témával kapcsolatban a határozott igazgatói szándékok viszonylag 

ritkábban mutatkoztak meg, inkább a laissez faire típusú, vagy a más kezdeményezéseket 

egyetértően támogató magatartással találkoztunk.  

A tanfolyamra való jelentkezés önszelekciós mechanizmusa jól ismert eredményre 

vezetett. Az aktív, sok mindenre nyitott, illetve továbbra is a megszokott módon dolgozni 

akaró, szellemi befektetésre kevéssé hajlamos tanárokat két csoportba sorolta a lehetőség. 

„Kiderült, hogy azok szeretnének menni, akiknek ezzel semmi problémájuk nincs. Csak mégis, 

érdeklődőek. Akiknek pedig a konfliktuskezeléssel problémájuk van, ők nem szeretnének 

ilyenre menni”. Illetve máshol: „… őt érdekli, …egyébként is, nemcsak erre a képzésre. 

Bármelyikre nyitott.” A téma vonzereje olyan mértékű, hogy az erre nyitottak még anyagi 

áldozatokat is hajlandóak hozni érte. Aki lemaradt az OFI képzéséről, később már csak fizetős 

tanfolyamra mehetett. „Annyiban támogattuk, hogy ugye elmehetett a munkanapokon, tehát a 

helyettesítés. De a díját, azt ő fizette”. 

Az egyik iskolában az első modulok elsajátítása után a képzésen résztvevők olyan 

pozitív tapasztalatokat szereztek, és olyan fontosnak tartották, hogy a képzésen is részt vett 

igazgatóhelyettes vezetésével úgy gondolták, szélesebb körben is érdemes beiskolázni 

pedagógusaikat a képzésre, és egy második hullámban további néhány főt küldtek a 

tanfolyamra. Amíg az első kör teljesen önkéntes jelentkezésen alapult, addig a második 

hullám pedagógusai már „rábeszélésre”, ki tudja mekkora nyomás hatására kapcsolódtak be. 

Egy olyan intézményben is jártunk, ahol „Nem tudom mennyire mi találtuk ki, vagy 

benne volt a pályázatban, hogy ezt disszeminálni kellene tantestületen belül is. Na, most mind 

a két tantestületben nagyon elkötelezetté tette a munkatársakat ez a kiképzés. Ezért mind a két 

tantestületben, abból a testületből összeállt a csapat, ezt a feladatot komolyan is vette. … ő azt 

mondta, hogy ne legyen ez csak egy beszámoló …hanem legyen ez úgy egy ilyen kistantestületi 

nevelési napnak a témája, hogy először egy ilyen, az egyik munkatársunk, egy ilyen 

tévériporter, egy ilyen kerekasztal. És akkor kiültek, akik részt vettek benne…. Ez körülbelül 

egy órás valami volt, ami érdekes volt eleve ettől a szerepjátéktól is, meg attól, hogy sok 

ember személyes véleményét tudta elmondani. … ez a csapat eljátszott egy konfliktust, és hogy 

ezt  hogy lehet moderálni, és ezzel az alternatív vitarendezési módszerrel kezelni. És utána 
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pedig, földarabolva a tantestületet, ilyen kiscsoportos esettanulmányokat beszéltek át.” A 

leírás alapján tehát egy igen gazdag, átgondolt belső továbbképzés valósult meg, tehát a 

tantestület egésze némi betekintést nyerhetett abba, hogy miről is szól a módszer, hogyan 

működik. Máshol kevésbé szervezetten, inkább informálisan folyik a belső terjesztés. 

„Nagyon sokszor úgy kezelik a problémákat, hogy a kollégával beszélgetne, és ilyen fű alatti 

tanítás megy. Tehát adják tovább a módszert is és fertőzik meg vele a többieket, akikkel 

közösen fogják használni ezt a tudásukat.” 

A képzésre tehát többnyire önkéntes alapon lehetett jelentkezni, és eleve azok 

mutattak nagyobb érdeklődést, akiknek ez a munkakörükhöz, iskolában végzett feladataikhoz 

is jobban kapcsolódik. Főleg az ifjúságvédelmi felelősökről van szó, de fegyelmi bizottságok 

elnökeit, a fegyelmikért felelős igazgatóhelyest is találtunk a résztvevők között, továbbá diák-

önkormányzati patronáló tanárt. A sok iskolában érvényesülő önkéntesség persze azt is 

jelentette, hogy aki akart, az távol maradhatott tőle, és tulajdonképpen olyanoknak erősödött 

ez a típusú pedagógiai kultúrája, akikre amúgy is jellemző volt egy ilyen megközelítés, ha a 

konkrét módszert nem is ismerték korábban. Volt résztvevő igazgató is, aki alaposabban meg 

akarta ismerni a módszert, de többen jelezték, hogy az igazgatói pozícióval egy mediátori 

szerepvállalás nem fér össze, ezzel indokolták távolmaradásukat. 

A képzésekről volt bizonyos lemorzsolódás is, olykor már az elején. Ebben szerepe 

lehetett annak, hogy szerencsétlen időben, a nyári szünet elején került sor egy ilyen képzésre, 

de a hiányzó motiváció is belejátszhatott.  Végül ahol 10-12 fő kezdett, 6-8 ott be is fejezte, és 

egy-két fő az utolsó, multiplikátori modulig is eljutott. A résztvevő iskolákban tehát 

mindenhol ott vannak a kiképzett mediátorok. 

A képzések az igazgatók elmondása szerint jól sikerültek. Nem egy olyan esettel 

találkoztunk, amikor a kezdeti szkeptikus beállítódás is határozottan pozitívra váltott. „Én is 

dünnyögtem magamban, hogy mi a csodát keresek én itt, és miért kell ez? És a végén nagyon 

jó szájízzel jöttem el.” Egy másik iskolában: „én úgy kerültem beiskolázásra, hogy nem volt ki 

a létszám. De az első alkalom után már örültem, hogy odakeveredtem”. 

A korábban megismert konfliktuskezelési továbbképzésekkel összevetve úgy érezték, 

hogy ez kevésbé volt elméleti. Sokkal gyakorlatibb, élményszerűbb volt, bár egy igazgató 

éppen a túlságosan elméleti volta miatt volt elégedetlen. „Ez az OFI-s KÉPZÉS egy más 

kategória. Tehát olyan technikával ismerkedtünk általa, amiről egyébként nem hallott 

egyikünk sem. Még akkor sem, hogyha azért úgy bennünk van. Szerintem ezért adott többet. 

Mert megismertetett ezzel a technikával, és … ezt a kis időt, amit rá tudtunk szánni, azt nem 

azzal töltöttük, hogy elmesélték …, hanem tényleg csak a gyakorlatot.”  

Volt, aki szívesen venne a tantestülete számára nagyobb dózisú képzést is, de csak 

olyan feltételekkel, hogy a képzők menjenek az iskolába egyeztetett időpontban, mert 

tömegesen elmozdulni onnan nehéz és költséges, azt kevéssé engedhetik meg maguknak. 

Máshol is úgy nyilatkoztak, hogy „… én nagyon pozitív visszajelzéseket hallottam. Lenne még 

kolléga, aki jelentkezne.” Ahol eleinte ódzkodtak vagy szkeptikusak voltak, általában ott is 

kedvezően alakult utóbb a képzés fogadtatása. „De ugyanúgy, mint a Dobbantónál vagy az 

Arany Jánosnál azért kapnak rá, akik részt vesznek, mert látják, hogy ez működik”.  
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Hogyan hasznosult a programban való részvétel?  

A képzések pozitív hatása – bár nem minden intézményre és minden résztvevőre 

kiterjesztve – egyértelműnek tűnik. Az erősen szkeptikus vélemények szórványosak, de azért 

léteznek. „Meghallgatja ő, persze, de egy 50 éves tanári tapasztalattal hogy alkalmazni fogja-

e, az nehezen elvárható tőle”. Egy a módszerrel szintén kevéssé rokonszenvező igazgató úgy 

gondolja, hogy a továbbképzéssel ezen a területen nem lehet fejleszteni. „…ha valakiben ez 

gyárilag nincs benne, akkor mehet akármilyen képzésre meg tanfolyamra. ” Sokkal 

jellemzőbb azonban az a vélemény, hogy q szemléletváltáshoz is nagy segítséget adott a 

képzés, a programba való bekapcsolódás. „…derítsük ki az okokat, és menjünk el afelé, 

hogyan lehet kezelni ezeket a problémákat. És ennek az attitűdnek az erősítésében az 

alternatív vitarendezés is egészen jó segítségünkre van. Hiszen többször elhangzik a testület 

előtt majdnem minden nevelőtestületi értekezleten, hogy ezekkel a problémákkal <-t> lehet 

keresni. Keresik is <-t>. És így erősíti azt a tudatot az emberekben, hogy nem mindent erőből 

kell megoldani. Hanem létezik más megoldás is.”  

Az igazgatók úgy érzik, hogy legalább egy-két fő, akik több modult elvégeztek, és 

ráéreztek a módszer ízére, azok képesek alkalmazni is azt. „Akik végigvittük az egészet, biztos, 

hogy kaptunk olyat, ami a mindennapi életben segít nekünk.” „ Akik kaptak ilyen képzést, 

azokhoz fordulnak is, mert megbeszélik egymással a problémákat, tudnak ebbe az irányba 

elmozdulni, tehát szemmel látható jeleket érzékelek abban, hogy kicsit nyugodtabb az iskola 

belső élete”. Némileg szlengesebben fogalmazott egy igazgató a talán legfontosabb hatásról: 

„Agyilag van egy elmozdulás a szemléletben.” Vagy kissé hétköznapibb megfogalmazásban: 

„elsősorban a viszonyuk a gyerekekhez, illetve a konfliktusok megoldásához, ez mindenképpen 

változott.” Csak egy olyan igazgató volt, aki azt jelezte, hogy nem látja, hogy érdemi pozitív 

hatása lenne a részvételüknek. „Nagy változást nem érzek. Ami fordulat lenne, azt én nem 

látom”.   

A következő interjúrészlet az interjú egészének fényében kissé másról szól, mint amit 

maga a szövegrészlet sugall. A intézmény vezetője arról számol be, hogy ő próbálta 

előmozdítani a dolgot, de a munkatársai valahogyan nem éreztek rá az ízére. „Én azt 

szorgalmaztam, hogy akik elvégezték, azok hasznosítsák, hogy valami mediátor csoportot 

hozzanak létre. De ez igazából nem működött. Odáig ment, hogy akkor ezt megbeszéltük, hogy 

lesz, kik vannak benne. De én a működését nem tapasztaltam. Például kértem, hogy hozzák 

nyilvánosságra, hogy kikhez lehet fordulni. De nem. Úgy láttam, nagy ambíció nincsen, erre 

nem lehet kényszeríteni. Vagy csinálja valaki, vagy nem”. Az interjú egészéből viszont az is 

kiderült, hogy ez az igazgató a módszer iránt szkeptikus kisebbséghez tartozik, a 

szövegrészlet is inkább intézkedési, mint támogató-előmozdító jellegű. A jól működő 

fegyelmi bizottságban, a vezető szükség esetén erélyes fellépésében, a házirend szigorításában 

kifejezett bízik, mint kiderült. Az interjúrészlet talán inkább arról szólt, hogy az igazgató 

igazolja saját szkepszisét, „lám mi megpróbáltuk, de hát nem megy”, és közben kicsit 

kollégáira hárítja a felelősséget. Mi azt is kiéreztük az interjú egészéből, hogy akik nem 

igazán hisznek a módszerben, azoknál bizonyosan nem is fog működni. Aztán hogy ezt ki 

hogyan magyarázza, az már inkább az értelmiségi kreativitáson és a morálon múlik.   

Tudjuk, sok igazgató explicit módon meg is fogalmazta, hogy a pedagógiai elvekben 

általában, de konkrétan a vitarendezés megítélésében sem teljesen egységes a testület. Talán 

egy igen jellemző támogatási arány az, amelyről a következő idézet megfogalmazója 

nyilatkozott. „Változó a megítélés is, mert van, aki jónak tartja, van, aki fölöslegesnek, mert 

hogy, ha olyan a diák, a tanuló, hogy szemtelen, nem dolgozik, akkor rúgjuk ki. Meg, minek, 

meg minek a fegyelmi, szóval mindenféle van. De a nagy rész, kétharmaduk, szerintem 
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elfogadta”. Máshol persze lehet, hogy csak egyharmada vagy fele, esetleg a 80 százaléka. 

Mint minden új, valamilyen arányban ez is megosztja a testületet.   

A részvétellel kapcsolatos elvárások nagyban kapcsolódtak a tanfolyamhoz 

kapcsolódó elvárásokhoz. Szakmai szempontból praktikus segítségben reménykedtek. „Azt, 

hogy olyan módszert kapunk, olyan segítséget, amivel ezek a problémák megoldhatók lesznek, 

könnyen elsajátíthatók és a mindennapokban fogja könnyíteni a munkánkat”. Egy másik 

iskolavezető ugyanehhez még egy nagyon fontos szempontot hozzátesz: „Elsősorban 

gyakorlati segítségre számítottunk, szemléletbeli változást is reméltünk…”. Mint láttuk, volt, 

ahol a szemléletbeli változás iránti elvárás is bevált, ha egy néhány főt érintő továbbképzéstől 

áttörést, gyökeres változást nem is várhatunk.  

További hozadéka az iskolák számára az, hogy egy fontos funkcióra egy új, 

kompetens szereplőt tud bevetni. „Akkor behívom, beszélgetek vele, igazgatóhelyettes beszél 

vele, osztályfőnök beszél vele, és most már, mióta van képzett mediátorunk, most már 

eljutottunk néhány esetben odáig, hogy akkor a mediátor”.  Az iskolavezetés tehát számíthat 

egy újabb belső segítségre, aki bizonyos helyzeteket, amit korábban tipikusan nekik kellett 

megoldani, át tud vállalni. „Az ifjúságvédelmi felelős is részt vett ezen a vitarendezésen. 

Úgyhogy ő igazból a fő támaszom”. Egy másik iskola vezetőjének mondataiból is hasonlót 

olvashatunk ki. „Mondok egy problémát. Van egy tanár-diák konfliktus, amely odáig fajul, 

hogy a kolléga már nem tudja az órát megtartani. Akkor általában azért ezek a kollégák 

elérhetők”.  

Ugyanakkor még vannak tartalékok, amit a vezetők az új, vitarendezői kompetencia 

iskolában való megjelenéséből kiaknázhatnak.”- Ha a szülőkkel fogsz beszélni, akkor egyedül 

beszélsz, vagy viszel magaddal valakit? - Az osztályfőnököt. Nem szoktam egyedül beszélni. - 

Ilyenkor miért nem hívsz ilyen vitarendezésben jártas kollégát? - Ja, nem tudom, őrá nem is 

gondoltam”.  

Bár egyelőre inkább kivételnek számít, egy-két iskolában már ezt a konfliktuskezelési 

kultúrát megismertetik, „tanítják” a diákoknak. „Az osztályfőnöki tanmeneteknek ez része. És 

az osztályfőnökök ezt komolyan is szokták venni. Olyannyira, hogy az évfolyamonkénti 

összevont tanári értekezleteken is együtt készítik az évfolyam osztályfőnökei”.Nincs hozzá 

tanmenet, nincs meghatározott óraszáma, de csinálják, azért is, mert a diákok szeretik. Hogy 

miért szeretik? A szerepjátékok miatt.  De a szerepjátékok üzenete néhányuknál bizonyosan át 

is megy.  

Végül még egy nagyon fontos pozitív hatását érzékeljük a vitarendezési projektben 

való részvételnek. Több helyen intézményi alapdokumentumokban is megjelenik akár maga a 

módszer, akár egyfajta, a módszer szemléletével koherens szabályozás. Ez nyilvánvalóan az 

intézményesedéshez, a meghonosodáshoz vezető út fontos állomása. A pedagógiai 

programok, a házirendek, ezen belül a fegyelmi ügyek belső szabályozása mind olyan téma 

volt, amellyel kapcsolatban ez a lehetőség, az új módszer koncepciózus, harmonikus 

beillesztése felmerült.  „Most, amikor sorba megyünk mindenen, tehát kezdődik majd ugye a 

NAT-hoz igazított pedagógiai program, aztán a fegyelmi szabályzat, házirend, és így tovább, 

minden, ami a pedagógusoknak a dolgait intézi, ezt is az új törvénynek megfelelően át kell 

rendezni, és ebbe konkrétumokat kell. … Ebbe nyilván szerepet kap ez a konfliktuskezelés, a 

vitarendezés bizonyos szakaszokba, hogy ne jusson el odáig, amikor már a fegyelmihez kell 

érkeznie. Ez nagy feladat”. Máshol még csak egy-egy kisebb súlyú szabályozási folyamatba 

került bele a vitarendezés, de ha már egy dokumentumba belekerült, akkor nagyobb a 

valószínűsége, hogy egy következőbe is bedolgozzák, átjárja az egész szabályozást, hiszen 
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fontos elemnek tartják.  „Amikor elkészült az iskolai biztonsági stratégiánk, annak is nagyon 

fontos eleme lett, átszőtte az egészet.” 

 

A módszer hasznosulásának belső akadályai  

 

Már utaltunk rá, hogy a módszer pozitív hatást alapvetően csak ott fejthet ki, ahol hisznek 

benne, ahol azonosulnak vele, és ahol megvan az a minimális előzetes bizalom, amely a 

résztvevő felek korrekt magatartásával számol. Ez bizonyos megszorítással minden 

pedagógiai cselekvésre igaz. És ha maga az igazgató nem hisz benne, ott aligha kap jelentős 

szerepet ez a konfliktuskezelő megközelítés. „De ezek a gyerekek, a cigánygyerekek nem 

arról híresek, hogy nagyon betartanák, amit ígérnek. Velük nehéz hagyományosan, 

vitarendezésben tanult módszerekkel megállapodásra jutni, mert nem fogják megtartani”. 

Egy másik iskola igazgatója hasonló megközelítéssel zárkózik el bizonyos lehetőségtől. „- 

Gondoltak-e arra, hogy esetleg a gyerekeket is be lehetne vonni abba, hogy konfliktuskezelési 

technikákat tanítsanak nekik, amelyeket multiplikátorok továbbadhatnak majd?  

- Ez egy nagyon szép gondolat, és jó lenne, ha meg lehetne valósítani. De a mi gyerekeink 

erre még nem érettek. Tehát ezek a gyerekek nem abból a körből jöttek, akikkel egy ilyet 

lehet”.  

Lehet, hogy az adott iskolában sokan hisznek a módszerben, az alábbi interjúrészlet 

helyszínén maga az igazgató is pártolója volt, de mediációra csak ott kerülhet sor, ahol azt a 

résztvevő felek is elfogadják.  Ahol nem, ott ez az út nem járható. „Igen, ha jól emlékszem 

komoly sértés volt a többi tanulók előtt. És nem az első eset volt. Már sokadik és nagyon 

megalázó beszólás volt. És a tanárnő azt mondta, hogy elég, vagy ő megy, vagy a diák”. 

Mindkét fél pozitív hozzáállása esetén sem garantált a siker, de mindenképpen van rá esély. 

„… ha a kollega is, meg a diák is nyitott erre, akkor azért sikerül rendezni a konfliktust. Tehát 

volt már arra eset, példa, hogy egy ilyen egyeztetőn látta be a tanuló azt, hogy ez a viselkedés, 

ez a magatartás, ez nem fér ide, ezek közé a keretek közé, és akkor ö is elmondhatta, hogy mi 

az ő elképzelése, a kollega is elmondhatta, és akkor így rendeződött a dolog”.  

Az igazgató példaadásával, véleményével, elvárásaival kulcsszereplő. Ha teszi a dolgát, a 

sarkára áll, akkor a pedagógia elvek érvényesülésének jobbak az esélyei. „-… tizenhat évre 

most csökkentik<a tankötelezettséget>, akkor még egy egyszerűbb eszköz is az iskola kezébe 

kerül. - Igen, már így, nem akarom előrevetíteni a negatívumokat, de már hallom lelki 

füleimmel, hogy rúgjuk ki! És én ezt nem támogatom, mert, ameddig lehet valamit tenni, amíg 

meg lehet valakit menteni, akkor azt próbáljuk meg. Mert én úgy gondolom, hogy meg lehet 

találni az adott tanulóval a megfelelő hangot, hogy többségükre szerintem lehet hatni. És, hát 

annyira igénylik a figyelmet, a szeretetet, és látszik rajtuk, ha úgy fordul az ember hozzájuk, 

akkor mindjárt másképp <viselkednek>…”. 

 

Mi az alternatív vitarendezés az igazgatók szerint? 

Elég új megközelítésről van szó ahhoz, hogy arra gondoljunk, egy csapásra mindenki érti, mi 

a módszer lényege, hatóereje. Az igazgatók egy kis részének magának is van személyes 

tapasztalata az alternatív vitarendezésről. Vagy konferencia előadásokból, de voltak, akik a 

képzés első moduljait is végigcsinálták. Egészében azonban azt nem állíthatjuk, hogy az 

igazgatók többsége világos képpel rendelkezne erről. Amikor egy igazgató felvázolja, hogy 
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ők igyekeznek elszakadni a büntető pedagógiától, mert az végképp nem működik, hanem egy 

együttműködőbb pedagógiai irányvonalat próbálnak meghonosítani, akkor hozzáteszik, hogy 

„valami hasonló ez a vitarendezési módszer is.”  De legpregnánsabban az a mondattöredék 

fejezte ki ezt a nagyjából tudást, amikor valaki, nem tudván megnevezni magát a témát, úgy 

fejezte ki magát, „hogy hát az, ami miatt maguk most itt vannak”. Leginkább még az 

alternatív vitarendezés kifejezés fordult elő az interjúkban (időnként az alternatív jelző 

nélkül), de ez is általában a kérdéseket követő válaszban megismételve, vagy a mediáció, de 

mindkettő az igazgatók kisebb hányadának szókészletében szerepelt. A resztoratív technika 

kifejezés interjúalanyaink szájából egyszer hangzott el.  

A félig értést jól mutatja az alábbi, a módszert az egyébként kifejezetten támogató igazgató 

megfogalmazása. „… az hogy itt ennyi kolléga ki lett képezve erre a feladatra, ez nagy 

mértékben … egy érzékenyítő továbbképzés  volt itt a kollégák számára. Azóta úgy látom, 

mert érzékenyen figyelünk a diákokra, és ha én is látom azt, hogy akár egy hangos szóváltás 

van itt kinn, két gyerek között, akkor nem sajnáljuk az adott pillanatot megragadni. És 

leültetni ezeket a fiatalokat, hogy jó, nyugodjál le, fújd ki magad, mondd el mi a probléma. 

Még ha nem is szakember vezeti …, de sok esetben már egy ilyen dolog azért megold 

helyzeteket”. Itt természetesen nem egy vitarendezésről van szó, de a büntető fellépés helyett 

a „beszéljük inkább meg” megközelítésre, amely megközelítésében természetesen rokon a 

vitarendezéssel. De a „valami ilyesmi” szintű magyarázat az is, hogy „mert ennek az a 

lényege, hogy a konfliktusokat úgy elkerülni, hogy nem összeveszni a gyerekkel. Csak hát az 

ember ideges tud lenni…. azért jó bevonni mást is, aki éppen higgadtabb. És ő valahogyan 

objektívebben tudja látni a helyzetet, és el tudja simítani a konfliktust.” Itt érdemes 

odafigyelni az „elsimítani” kifejezésre, amely kevésbé megfelelő szó a vitarendezés 

kontextusában, mint a konfliktus kezelése vagy akár megoldása, nem teljesen megfelelő 

kifejezés vitarendezési kontextusban.  

Egy másik iskola igazgatója is hasonlóról számolt be. „Nyilván nem vallotta be, de nem volt 

ugyan mediáció, de a fejlesztő szobában volt olyan része is, amikor mindenki együtt volt. Az 

érintett, három gyerek, meg hozzátartozó szülők, meg gyivis nevelési kabinetvezető, 

kollégiumi nevelő, kollégiumvezető. És volt, amikor úgy hallgattuk meg, hogy csak az adott 

szülő és gyerek volt benn. A többi nem hallgatta. De ez olyan mediáció szerű is volt.” Ez a 

felhígított vitarendezés kép sok igazgatónál volt érzékelhető. A nagyjából tudást többen 

explicitté is tették. „… én az ifjúság védelmishez szoktam fordulni, ha bármi gond van, ő 

azért eléggé bent van ebben, és szokott jönni nekem segíteni. Most hogy a módszernek 

pontosan melyik elemét hogyan használja, azt én nem tudom megítélni. Voltam ugyan egy 

záró konferenciátokon Pesten, de én eléggé kívülálló vagyok.” 

A félig értés az olykor inkább félreértést jelent.  

„Amit pedagógiailag látok, ami régen volt, hogy igazgatói intő, meg ilyenek – ezek a mai 

gyerekek számára ilyen szemétkosárban jól elférő dolognak mondhatók. Sajnos a lelki 

világukat ez már nem hatja meg olyan szinten. Itt ami az én véleményem szerint valami hatást 

elérhet, az az, hogyha mindkét felet behívatom. Tehát a tanulókat, a tanulók szüleit, illetve 

azokat a kollégákat, akik szemtanúi voltak a konfliktusnak, illetve az osztályfőnököt. És egy 

ilyen megbeszélésnek lehet esetleg olyan ereje hogy mégis, egy kissé sakkban tartja a tanulót. 

Tényleg, felméri ésszel, hogy mi az a kár, amit ő okozott”. Ebben az interjúrészletben nem a 

vita egyenrangú felek közötti rendezése áll a fókuszban, mint cél. Itt a vitarendezés eszköz, a 

„sakkban tartás”, a megfélemlítés eszköze, amely azokat a megfélemlítő eszközöket hivatott 

helyettesíteni, amelyek – az igazgató szerint sajnos – már köztudottan alig működnek, ha 

egyáltalán. Itt nyilván még át kell gondolni, meg kell érteni a módszer lényegét, amelyhez 
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meg kell próbálni kilépni az évtizedekig gyakorolt eszközök és módszerek logikájából. Ez 

nem könnyű feladat, és érthető, ha nem megy egyik napról a másikra.  
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Sági Matild: A pedagógusok és a diákok konfliktusmegoldási attitűdjei és 

gyakorlata közötti kapcsolat 

 

Bevezetés 

 

Az elmúlt időszakban az iskolai konfliktusok fokozott figyelem középpontjába 

kerültek. Ennek során a konfliktus léte maga sokszor negatív értékítélettől kísérve jelenik 

meg, gyakran összemosódva az iskolai erőszak kérdéskörével. A szakértők ugyanakkor arra 

hívják fel a figyelmet, hogy önmagában a konfliktusok léte nem negatív jelenség, hanem az 

emberi kapcsolatok természetes velejárója, az ember társas lény mivoltából adódik. Mind a 

csoporton belüli, mind a csoportok közötti konfliktusoknak nemcsak csoport-erősítő, de 

jelentős szocializációs funkciója is lehet, míg a konfliktusok nem megfelelő megoldási 

módjai, és még inkább  a„nem-megoldásuk”, a konfliktusok elfojtása és elfedése jelentős 

problémák forrása lehet (Coser 1956, 1967). Az iskolai konfliktusokkal foglalkozó hazai 

szakértők is arra hívják fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban nem a konfliktusok 

létében, hanem ezek megoldási módjaiban, illetve az eltérő megoldási módok egymásnak 

feszülésében, esetenként ütközésében történtek lényeges változások. A hagyományos, 

tekintélyelvű iskolákra a konfliktusok elkendőzése, elfojtása volt a jellemző. Ez a tradícionális 

társadalmakban találkozott az általános konfliktus-kezelési eljárásokkal, változó társadalmi 

viszonyok között azonban gyakran eltér az iskolában alkalmazott, vagy alkalmazni kívánt 

konfiktuskezelési mód attól, amire a tanulókat a család, vagy a tágabb társadalmi 

környezet/csoport szocializálja. Az értékrendek, normák, konfliktusmegoldási módok iskolai 

ütközése adódhat abból, hogy az iskola lassan reagál a társadalmi változásokra, és abból is, 

hogy az iskolai expanzió hatására olyan társadalmi csoportokból származó gyerekek is 

megjelennek az iskolában, amely csoportok tradícionális konfliktusmegoldási módjai 

jelentősen eltérnek az iskolák hagyományos értékrendjétől, tradícionális konfliktusmegoldási 

módjaitól (Sáska 2008, Krémer 2008). Ugyanakkor súlyos hiba lenne úgy vélni, hogy 

különböző konfliktusmegoldási módok iskolai találkozása csak (újabb) konfliktusokat 

gerjeszt, illetve, hogy az iskolák alapvetően tradícionális konfliktusmegoldási módokat 

alkalmaznának. Ellenkezőleg: optimális esetben az iskola tud lenni a terepe és fő aktora annak 

a tanulási/szocializációs folyamatnak, amelynek során a tanulók a családi/társadalmi 

közegükétől eltérő konfiktusmegoldási módokat ismernek meg, és alkalmaznak. (Szekszárdi 

1994, 2001, Buda 1986, 2005, Krémer 2008, Ligeti 2010). Alapvetően ez a meggyőződés 

vezetett arra, hogy a magyar oktatásügyben kiemelt témakörként jelent meg az alternatív 

vitarendezés elveinek és gyakorlatának kérdésköre. Ligeti György szavait idézve tehát „az 

iskolán belüli konfliktusoknak és feloldási módjaiknak pedagógiai erejük van” (Ligeti 

2010. 1. oldal).  

Elemzésünk során az iskolán belüli konfliktusok megoldási módjai pedagógiai 

erejének feltárására teszünk kísérletet. Megkíséreljük megragadni a tanulók, és a pedagógusok 

körében is a jellegzetes konfliktusmegoldási módokat. Ezt követően vizsgáljuk a tanárok, és 

diákok különböző típusú iskolai konfliktusokra adott tipikus reakcióit. Kiemelt figyelmet 

fordítunk arra, hogy milyen kapcsolat van a diákok, és az iskolai tantestület általános 

konfliktusmegoldási attitűdjei és problémamegoldási gyakorlata között. Ennek során 

alapvetően arra a kérdésre keresünk választ, hogy van-e az iskolai konfliktusok megoldási 

módjainak nevelő hatása. 
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A konfliktusok megoldásának típusai – elmélet és gyakorlat 

 

A szakirodalom szerint (Fürjes et al 2009, Pallai 2010) a konfliktusok megoldásának 

alapvetően három fő típusa van. A hatalom alapú problémamegoldás kulcskérdése az, hogy 

„ki az erősebb”, illetve, hogy ki tudja jobban rákényszeríteni az akaratát a másikra. A jog 

alapú problémamegoldás fő kérdése az, hogy kinek van igaza, míg az érdek alapú 

problémamegoldás lényege az, hogy első lépésben a konfliktusba került felek (legalább 

részben) feltárják a saját érdekeiket és szükségleteiket, megismerjék a másik fél érdekeit és 

szükségleteit, s az érdekek ismeretében a megtalálják a legjobb megoldást. A „legjobb 

megoldás” keresése során alapvetően két fő tárgyalási típust lehet megkülönböztetni: a 

versengő tárgyalást, és az információfeldolgozó/együttműködő tárgyalást. A versengő 

tárgyalást folytató felek alapvetően abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a tárgyalás 

eredményeképpen csak a másik rovására lehet nyerni - tehát hogy egy zéró összegű játszma 

résztvevői. Csak azért kívánják jobban megismerni a másik fél szempontjait, hogy ezek 

ismeretében minél előnytelenebb helyzetbe szoríthassák be – miközben igyekeznek 

minimalizálni a saját szempontrendszerükkel kapcsolatos információk átadását. Az 

információ-feldolgozó, és az ezt követő együttműködő tárgyalás során viszont a felek abból a 

feltételezésből indulnak ki, hogy a másik fél céljainak és érdekeinek részletesebb feltárását 

követően van a konfliktusnak olyan megoldási módja, amely mindkét fél számára előnyösebb, 

mint amit akkor tudnának elérni, ha a tárgyalást zéró összegű játszmaként fogják fel. A zéró 

összegű, és a nem zéró összegű játszmák lehetséges eltérő kimenetét jól ismerjük a „fogoly 

dilemma” esetén keresztül (Mérő 1996), az információfeldolgozó/együttműködő tárgyalás 

során feltáruló együttes nyereség logikáját pedig egy, az üzleti iskolákban gyakran 

alkalmazott „tojásvásárló játék” leírásával szemléltetjük. 

 
Tojásvásárló játék 

„Két üzletember, akik két rivális gyógyszercégnek dolgozik, tárgyal egy ritka 

madárfajta egyetlen tulajdonosával, akik tojásokat termel piacra. Mindkét cég 

olyan alapanyagot használ, ami ennek a madárfajtának a tojásából vonható ki. A 

madártulajdonosnak korlátozott mennyiségű tojása van, nem tudja mindkét 

rendelést kielégíteni. Bár az üzletemberek szerepleírásaiban benne van az 

információ, hogy a tojás mely részére van szüksége az adott cégnek, a 

tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy a játékosok az esetek 95%-ban harcolni 

kezdenek a tojások megszerzéséért – tehát zéró összegű játszmát feltételeznek, és 

versengő tárgyalást folytatnak, és csak a csapatok 5%-a fedezi fel, hogy a tojás 

más-más alkotóelemére van szüksége a két rivális cégnek, így mindenki igénye 

kielégíthető lenne, nem lenne a tárgyalásnak nyertese és vesztese.”  

Forrás: Mathotra-Bazeman (2007) példáját idézi: Pallai (2010, 18. old.). 

 

 

Egy-egy konfliktus „optimális” megoldási módja függ a konfliktus típusától, attól, 

hogy a résztvevő felek egyenrangúak, vagy sértő/sértett helyzetben vannak. Bizonyos 

helyzetekben nyilvánvalóan szükség van a jog alapú konfliktusrendezésre, krízishelyzetekben 

(például közvetlen életveszély elhárítása céljából) azonnali hatalmi alapú megoldásra van 

szükség. Az iskolai konfliktusok nagy részében azonban általában erre nincs szükség, így 

lehetőség van a információfeldolgozó/együttműködő tárgyalásra épülő konfliktusmegoldási 

módokra. Ennek során a felek „együttes veszteségét” még abban az esetben is jelentős 

mértékben csökkenteni lehet, ha a konfliktus során valakit mindenképpen veszteség ér. Ennek 

során a két leggyakrabban alkalmazott, és leginkább célravezető konfliktuskezelési folyamat a 

mediáció (egyenrangú felek közötti érdekfeltáró, érdekegyeztető tárgyalás) és a facilitáció 
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(nem egyenrangú felek közötti igazságszolgáltatás, ahol a „bűnös” kijavítja az általa okozott 

kárt – pl. lemossa az össze-grafittizett falat) (Pallai 2010). 

Némileg eltérő tipizálását adja a konfliktusok megoldásának Kas Kinga (2008). 

Megközelítése szerint a vitarendezés 3 fő típusa az  

1. Elkerülés 

2. Önbíráskodás 

3. Megbeszélés 

 

A megbeszélés formái pedig lehetnek: 

o Egyeztetés 

o Békéltetés 

o Közvetítés 

o Döntőbíráskodás 

 

E tipológia kevéssé jelenik meg a hazai és a nemzetközi szakirodalomban, viszont – 

mint ahogy a későbbiekben látni fogjuk - eredményeink jól reflektálnak a vitarendezések 

elkerülés -önbíráskodás - megbeszélés hármasával jellemezhető tipizálásra. 

 

Tipikus konfliktuskezelési módok a szakképző iskolák diákjai körében 

Diákok általános beállítódásai 

Vizsgálatunk során a diákok általános konfliktuskezelési beállítódásait egy, a 

lehetséges konfliktuskezelési beállítódásokat a szakirodalom alapján jól tükröző itemsorral 

mértük.  Eredményeink szerint a szakképző iskolák diákjaitól elvi szinten nem állnak távol a 

nem zéró-összegű konfliktuskezelési módok illetve az érdek alapú, tárgyalásos vitarendezési 

módok. 88%-uk egyetért azzal az állítással, hogy minden vita, veszekedés, zűr esetén van 

olyan megoldás is, amikor nem kell másokat bántani, de nem is kell meghúzni magunkat, és 

közel ennyien (85%) azzal az állítással is egyetértenek, hogy „sokszor az segít, ha 

megpróbáljuk megérteni a másik viselkedésének az okát”. Ugyanakkor nem áll távol tőlük az 

erő alapú vitarendezési mód sem: kétharmaduk egyetért az erre utaló általános 

konfliktusmegoldási beállítódásokat jelző állításokkal is – valamivel többen fogadják el a 

verbális agressziót, mint konfliktuskezelési módot („Teljesen rendben van, hogy ha 

gúnyolnak, akkor visszaszólunk”: 69%), és nem sokkal sokkal kevesebben tudják elfogadni az 

erőteljesebb, fizikai bántalmazást is magában foglaló módokat ( „Ahhoz, hogy a többiek 

tiszteljenek, néha meg kell harcolni másokkal (63%)” illetve  „Néha az embernek csak két 

választása van: vagy őt ütik meg, vagy ő üt először” (64%)) Minden második diáktól a társak 

kiközösítése sem áll távol („Teljesen rendben van, hogy ha valakire dühösek vagyunk, akkor 

nem állunk vele szóba (52%)) A diákok harmadától az elkerülő, visszahúzódó 

konfliktusmegoldási módok sem állnak távol („Vita, veszekedés, zűr esetén a legjobb 

megoldás az, ha meghúzzuk magunkat” (34%)), egynegyedük pedig kifejezetten pártolja az 

erőszakra, illetve a hatalmi pozcióra alapozott konfliktusmegoldásokat („Azoknak a 

diákoknak van a legnagyobb tekintélyük, akik ellenszegülnek a tanároknak” (25%) és 

„Teljesen rendben való, hogy megüssük azt, aki nagyon feldühít” (25%). (1. ábra) 

 

1. ábra 
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Szakképző iskolák diákjainak általános konfliktusmegoldási attitűd-skálája 
(Az egyes állítással egyetértők aránya (4 fokú skálán „teljesen egyetért”, vagy „részben egyetért” 

válaszok, %, N=3009) 

 

 
 

Nyilvánvaló, hogy az itemek által feltárt általános konfliktusmegoldási attitűdök 

között jelentős átfedések vannak: nem ritka az átfedés az egyeztető/vitarendező és az 

erőszakos/hatalmi attitűd között sem.  

Annak érdekében, hogy feltárjuk azokat a fő dimenziókat, amelyek mentén a diákok 

konfliktusmegoldási attitűdjeinek fő típusai rendeződnek, a 9 dummy változóra épülő 

főkomponens-elemzést végeztünk. Ennek eredményeképpen három egymástól elkülönülő 

típus bontakozott a szemünk elé: a hatalom/erő alapú, a vitarendező, és a 

visszahúzódó/elfeldő attitűd – tehát gyakorlatilag ugyanazok a típusok, amelyeket kiemelt 

típusokként említett összegző elemzésében Kas Kinga (2008).  

Leginkább erőteljesnek a hatalom/erő alapú beállítódás mutatkozik. Ez az egy faktor a 

teljes variancia több, mint 20%-át magyarázza, sajátértéke 1,88. E beállítódásra nemcsak a 

verbális és szimbolikus, de a fizikai erőszak alkalmazása is alapvetően jellemző.  

Az érdekegyeztető/vitarendező beállítódás ugyancsak erőteljes típusként jelenik meg. 

E típusra a mások érdekeinek, szempontjainak megértése, és az olyan, összességében legjobb 

megoldások keresése – tehát a nem zéró összegű játszma lehetőségének megtalálása – a 

jellemző, ahol a konfliktus összes szereplőjének sérülése minimalizálható. A beállítódásra 

kisebb mértékben a verbális agresszió is jellemző, esetenként a „lovagi párbaj” jellegű 

összecsapás sem kizárható – viszont kifejezetten elhatárolódik a pro-akttív (tehát 

kezdeményező) fizikai erőszaktól. 

25

25

34

52

63

64

69

85

88

Azoknak a diákoknak van a legnagyobb

tekintélyük, akik ellenszegülnek a tanároknak.

Teljesen rendben való, hogy megüssük azt, aki

nagyon feldühít.

Vita, veszekedés, zűr esetén a legjobb

megoldás az, ha meghúzzuk magunkat.

Teljesen rendben van, hogy ha valakire

dühösek vagyunk, akkor nem állunk vele

szóba.

 Ahhoz, hogy a többiek tiszteljenek, néha meg

kell harcolni másokkal.

Néha az embernek csak két választása van:

vagy őt ütik meg, vagy ő üt először.

Teljesen rendben van, hogy ha gúnyolnak,

akkor visszaszólunk.

Sokszor az segít, ha megpróbáljuk megérteni

a másik viselkedésének az okát

Minden vita, veszekedés, zűr esetén van olyan

megoldás is, amikor nem kell másokat

bántani, de nem is kell meghúzni magunkat.
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Nem kevésbé erőteljes általános beállítódás a visszahúzódó típus sem. Mind 

magyarázó ereje (13%), mind pedig a faktor sajátértéke (1,17) közel azonos az 

érdekegyeztető/vitarendező beállítódáséval  A konfliktus nem-kezelése, elfedése, a problémás 

személyekkel való kommunikáció elkerülése e típus fő jellegzetessége. E típus képviselője 

kifejezetten elhatárolódik a hatalmi/erő alapú konfliktusmegoldási módoktól, de nem 

különösebben jellemző rá a másik megértésére, az érdekek, célok és a másik fél 

szempontjainak megértésére, felfedésére való törekvés sem.  (1. táblázat) 

 

1. táblázat 

A szakképző iskolák diákjainak konfliktusmegoldással kapcsolatos általános attitűd-típusai  

Rotálatlan faktorsúly-mátrix 

 

Hatalom/erő 

alapú 

Vitarendezé

s 

Visszahúzód

ó 

 1 2 3 

Egyetért: Teljesen rendben való, hogy megüssük azt, aki 

nagyon feldühít 
,684 -,134 -,053 

Egyetért: Néha az embernek csak két választása van: vagy őt 

ütik meg, vagy ő üt először 
,629 ,245 -,201 

Egyetért: Ahhoz, hogy a többiek tiszteljenek, néha meg kell 

harcolni másokkal 
,524 ,289 -,218 

Egyetért: Teljesen rendben van, hogy ha kigúnyolnak, akkor 

visszaszólunk 
,510 ,309 -,106 

Egyetért: Azoknak a diákoknak van a legnagyobb tekintélyük, 

akik ellenszegülnek a tanároknak 
,454 -,167 ,288 

Egyetért: Teljesen rendben van, hogy ha valakire dühösek 

vagyunk, akkor nem állunk vele szóba 
,397 ,088 ,576 

Egyetért: Vita, veszekedés, zűr esetén a legjobb megoldás az, 

ha meghúzzuk magunkat 
,040 -,043 ,792 

Egyetért: Minden vita, veszekedés, zűr esetén van olyan 

megoldás is, amikor nem kell másokat bántani, de nem is kell 

meghúzni magunkat 

-,206 ,728 ,123 

Egyetért: Sokszor az segít, ha megpróbáljuk megérteni a másik 

viselkedésének az okát 
-,279 ,643 ,125 

    

Sajátérték 1,883 1,238 1,175 

Magyarázott variancia (%) 20,92 13,75 13,057 

 

 Az általános beállítódások és a konkrét konfliktus-helyzeteben való tipikus reakciók közötti 

összefüggések 

 

Kérdőíves attitűd-vizsgálatok esetén mindig felmerül a kérdés, hogy vajon az elvi 

síkon adott válaszok mennyiben felelnek meg az adott helyzetben való cselekedeteknek. 

Kutatásunk során nyilván nem teremthettünk olyan kísérleti viszonyokat, amikor pontosan 

megfigyelhettük volna a különböző tipikus általános beállítódású diákok viselkedését konkrét 

helyzetekben. Az általános beállíttódások és a konkrét cselekvések közötti kapcsolatot csupán 

oly módon tudtuk vizsgálni, hogy kérdőívünkben tipikus diák-diák, gyerek-szülő és tanár-diák 

konfliktushelyzetek esetében adott tipikus egyéni reakciókra kérdeztünk rá, és e konkrét 

cselekvéseket vetettük össze az általános beállítódások típusaival. Sajnos, terjedelmi okok  

miatt – és a diákok esetleges szövegértési problémáinak elkerülése végett – arra nem volt 

lehetőségünk, hogy minden részletre kiterjedő, finoman cizellált konfliktushelyzeteket 

modellezzünk. Így az egyszerűsített konfliktus-helyzetek értelmezése során azzal is 

számolnunk kellett, hogy a diákok eltérő módon értelmezik az adott helyzetben a „konfliktus” 
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jellegét, mértékét. Diákonként eltérő lehet az az ingerküszöb, amely felett egy helyzetet valaki 

konfliktusként értelmez – az egyik gyerek számára például egy „koki” említésre sem érdemes 

eseményt jelenthet, míg a másik számára súlyos attrocitásként jelenhet meg. A tipikus 

konfliktushelyzetekre adott tipikus válaszok kiválasztása során ugyanakkor kevésbé kell 

számolnunk azzal, hogy a válaszadó gyerek nem a valós, hanem az általuk helyesnek vélt 

megoldási módot jelölik meg. A kérdőíves kutatások tapasztalatai szerint ugyanis tét nélküli 

helyzetekben – amikor  az önkitöltős kérdőív egyszerű kérdéseire adott egyszerű válaszokat 

még egy kérdezőbiztosnak sem kell feltárni - a válaszadóknak csak nagyon kis része tud és 

akar konzekvensen végigvinni nem valódi válaszokat.  

Eredményeink szerint az általános beállítódás-faktorok a szakképző iskolák diákjainak 

konkrét egyéni helyzetmegoldásokban való tipikus cselekedeteivel erőteljes (statisztikailag 

szignifikáns) összefüggést mutatnak (2. 3. és 4. táblázatok). 

Leginkább erőteljesnek, beágyazottnak a hatalom/erő alapú beállítódás tűnik a konkrét 

konfliktus-típusokra adott egyéni válaszokkal való összefüggés szintjén is: Mind az „én-más 

diák”, mind az „én-tanár”, mind pedig az „én-szülő” típusú konfliktusok esetén  az egymással 

való megküzdést választják az ilyen beállítódású kamaszok. A szülővel való konfliktus esetén 

ez kiegészül a mástól való segítségkéréssel. Ennek lehetséges magyarázata az, hogy a szülőt 

talán még sok esetben maguknál sokkal erősebbnek tartják, míg a tanárokat, vagy a 

diáktársakat nem – de lehetséges az is, hogy családi környezetben könnyebben találnak 

pártfogót (pl. a másik szülőt, nagybácsit, stb.) mint iskolai konfliktushelyzetben. Az egyutas 

variancia-analízis magyarázó ereje is jelentős eltéréseket mutat a három konfliktus-típus 

tipikus egyéni megoldási módjai és az általános hatalmi/erő alapú beállítódás között. Azonos 

szintű felek közötti (diák-diák) konfliktus esetében a leginkább erőteljes, tanár-diák konfliktus 

esetén lényegesen kisebb a modell magyarázó ereje, és gyerek-szülő konfliktus esetén a 

legkisebb (2. 3. és 4. táblázatok bal oldali oszlopai). 

A visszahúzódó általános beállítódás is konzekvens, de kevésbé erőteljesen beágyazott 

magatartási reakciókat eredményez. A visszahúzódó beállítódású diákokra minden 

konfliktushelyzetben jellemző az, hogy visszahúzódnak, nem küzdenek, és esetleg külső 

segítséget kérnek. A megfelelő variancia-analízis magyarázó ereje mindhárom vizsgált 

konfliktus-típus esetében gyengébb, mint a hatalmi/erő alapú beállítódásé, ugyanakkor a 

visszahúzódó általános beállítódás is erőteljesebben (nagyobb magyarázó erővel) jelenik meg 

a diák-diák konfliktusok esetében, gyengébben a tanár-diák konfliktusokban, és legkevésbé a 

gyerek-szülő konfliktusoknál (2. 3. és 4. táblázatok jobb oldali oszlopai). 

A vitarendező beállítódás gyengébbnek tűnik – mintha csak azonos szintűvel 

(diáktárssal) való konfliktusok esetében működne konzekvensen, de ebben az esetben is 

csupán 2%-os a modell magyarázó ereje. Különböző szintű felekkel (tanárokkal illetve 

szülőkkel) való konfliktus esetén pozitív cselekvési vezérfonalat nem jelent, megjelenik 

viszont a „nem-attitűd”: ugyan nem tudja pontosan a diák, hogy mit kéne tennie ilyen jellegű 

konfliktusok esetében, de határozott elképzelése van arról, hogy, hogy mit nem tesz: nem 

harcol, és nem kér külső segítséget. A vitarendező magatartás aktiválásához tehát, úgy tűnik, 

szüksége van a partner támogató beállítódására is – különösen, ha magasabb hatalmi/erő 

pozícióban levő partnerrel kerül konfliktusba. (2. 3. és 4. táblázatok középső oszlopai). 

 

 
 

2. táblázat 
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Diák-diák konfliktushelyzetben való egyéni reakciók, és az általános konfliktusmegoldási 

beállítódás-közötti kapcsolat 
Az általános konfliktusmegoldási faktor-pontszámok átlagértékei a „Te általában mit teszel, ha 

konfliktusod támad egy diáktársaddal?” kérdésre adott válaszok szerint 

 

 

Általános konfliktusmegoldási beállítódás faktor-pontszám 

átlagértékei 

Te általában mit teszel, ha konfliktusod 

támad egy diáktársaddal? Hatalom/erő alapú Vitarendező Visszahúzódó  

Igyekszem visszahúzódni, elkerülni a bajt ,0758148 -,0875898 ,5604222 

Megküzdünk egymással ,6573784 -,2067203 -,2896497 

Megpróbáljuk megbeszélni, hogy mi a gond, és 

ez alapján megtalálni a legjobb megoldást  
-,2240732 ,1299294 -,0530885 

Segítségek kérek valakitől -,0593584 -,2212475 ,1259247 

Ilyesmi nem szokott előfordulni -,0617313 -,1922251 ,0194469 

Együtt -,0013752 -,0012782 -,0001366 

    

Sig* ,000 ,000 ,000 

Eta sqr* ,109 ,020 ,061 

     * Egyutas variancia-analízis alapján 

 
 

3. táblázat 

Gyerek-szülő konfliktushelyzetben való egyéni reakciók, és az általános konfliktusmegoldási 

beállítódás-közötti kapcsolat 
Az általános konfliktusmegoldási faktor-pontszámok átlagértékei a „Mit teszel olyankor, ha 

konfliktusod támad a szüleiddel ” kérdésre adott válaszok szerint 

 

Általános konfliktusmegoldási beállítódás faktor-

pontszám átlagértékei 

Mit teszel olyankor, ha konfliktusod támad 

a szüleiddel? 

Hatalom/erő 

alapú Vitarendező Visszahúzódó  

Igyekszem visszahúzódni, elkerülni a bajt ,0238520 -,1184581 ,1930252 

Megküzdünk egymással ,2227969 -,0059062 -,1480804 

Megpróbáljuk megbeszélni, hogy mi a gond, és 

ez alapján megtalálni a legjobb megoldást  
-,0657292 ,0883817 -,0690518 

Segítségek kérek valakitől ,2563808 -,3802692 ,2216655 

Ilyesmi nem szokott előfordulni ,0050367 -,1307728 ,1228413 

Együtt ,0008205 -,0010935 -,0012970 

    

Sig* ,000 ,000 ,000 

Eta sqr* ,010 ,013 ,014 

     * Egyutas variancia-analízis alapján 
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4. táblázat 

Tanár-diák konfliktushelyzetben való egyéni reakciók, és az általános konfliktusmegoldási 

beállítódás-közötti kapcsolat 
Az általános konfliktusmegoldási faktor-pontszámok átlagértékei a „Mit teszel olyankor, ha 

konfliktusod támad egy tanároddal? ” kérdésre adott válaszok szerint 

 

Általános konfliktusmegoldási beállítódás faktor-

pontszám átlagértékei 

Mit teszel olyankor, ha konfliktusod támad egy 

tanároddal? 

Hatalom/erő 

alapú Vitarendező Visszahúzódó  

Igyekszem visszahúzódni, elkerülni a bajt ,0321003 ,0257412 ,1500715 

Megküzdünk egymással ,4643377 -,2286890 -,3153606 

Megpróbáljuk megbeszélni, hogy mi a gond, és ez 

alapján megtalálni a legjobb megoldást  
-,0457870 ,0354350 -,1021830 

Segítségek kérek valakitől ,0077005 -,0844512 ,2156951 

Ilyesmi nem szokott előfordulni -,1546800 ,0305490 ,0938391 

Együtt ,0012261 -,0009326 ,0006298 

    

Sig* ,000 ,000 ,000 

Eta sqr* ,029 ,007 ,024 

     * Egyutas variancia-analízis alapján 

 

Szakképző iskolák tanárainak általános konfliktuskezelési beállítódásai – a tanárok 

válaszai alapján 

Eredeti elemzési terünk szerint szerettük volna összevetni egy-egy iskola tanárainak, 

és diákjainak általános konfliktusmegoldási attitűdjeit. Hipotézisünk szerint azokban az 

iskolákban, ahol a tantestület többsége a vitarendező beállítódás elkötelezettje, a diákok is 

inkább hajlanak e konfliktuskezelési módok alkalmazására. Az összehasonlíthatóság 

érdekében a vizsgálatba bekerült iskolák pedagógusaitól lekérdezett kérdőív pontosan azokat 

az általános konfliktusmegoldási beállítódásokat firtató kérdéssort (is) tartalmazta, amelyet a 

diákok esetében alkalmaztunk, s a válaszok alapján a diákok esetében alkalmazottal 

megegyező módon – tehát faktoranalízis segítségével – akartuk feltárni az általános 

konfliktusmegoldási beállítódási típusokat. A tanárok esetében azonban analízisünk nem 

vezetett markáns jegyekkel meghatározható faktorokhoz. Ennek elsősorban az volt az oka, 

hogy a tanárok elsöprő többsége (90-96%-a) egyetértett azokkal az általános állításokkal, 

amelyek  információ feldolgozó/együttműködő tárgyalásra alapozott konfliktusmegoldási 

beállítódásokat mérték, 566 tanárból csak 6 (1%) vállalta fel, hogy rendbenlevőnek tartja, 

hogy valaki megüti azt, aki nagyon feldühíti, s ugyancsak kevesen (6-9%) értettek egyet a 

visszahúzódó-elkerülő beállítódásra vonatkozó állításokkal (2. ábra) 

Elképzelhető, hogy a szakképző iskolák pedagógusai az elvek szintjén valóban 

általános hívei az alternatív vitarendezési módoknak, és valóban távol áll a beállítódásuktól a 

hatalmi/erőre épülő konfliktuskezelési attitűd. Ugyanakkor ezeknek az eredményeknek az 

értelmezésénél nem szabad figyelmen kívül azt a tényt, hogy a szakmailag képzett 

pedagógusok tudják a „helyes választ” ezekre a kérdésekre, és nem kizárt, hogy a kérdőíves 

felmérés során nem a tényleges beállítódásukra, hanem inkább a szakmailag általuk helyesnek 

tartott beállítódásra vonatkozó válaszokat jelölték be. Ez utóbbi esetben is feltétlenül pozitív 

jelenségként kell azt értelmesnünk, hogy a pedagógusok tudják hogy mi a „helyes” válasz, mi 

lenne a szakmailag indokolt, vagy legalább elfogadott/elvárt konfliktuskezelési beállítódás. 
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2. ábra 

Szakképző iskolák tanárainak általános konfliktusmegoldási attitűd-skálája 
(Az egyes állítással egyetértők aránya (4 fokú skálán „teljesen egyetért”, vagy „részben egyetért” 

válaszok, %, N=566) 

 
 

A tanárok iskolai konfliktusmegoldási gyakorlata – ahogy a gyerekek észlelik 

Az iskolai konfliktusok megoldási módjainak pedagógiai erejét elsősorban nem a 

tanároknak kérdőíves kutatás során mért általános beállítódásai adják, hanem az, hogy a 

diákok milyennek észlelik az iskola, és a tantestület (többsége) konfliktusmegoldási 

gyakorlatát. Ennek feltérképezéséhez arról kérdeztük a vizsgálatban részt vevő diákokat, hogy 

tapasztalatuk szerint jellemzően mint csinálnak az iskolában a tanárok akkor, ha egy diák 

megzavarja a tanítást, nem hagyja a tanárt tanítani. Az egyszerű tanár-diák konfliktusra 

vonatkozó kérdésünkhöz 14 válaszlehetőséget adtunk meg, s mindegyik lehetséges reakcióról 

3 fokú skálán jelezhették a diákok, hogy tapasztalatuk szerint az adott megoldási mód gyakran 

előfordul, néha előfordul, vagy nem szokott előfordulni az iskolában. A „gyakran” válaszok 

alapján egyszerű kétértékű itemsort konstruáltunk, s ez alapján próbáltuk feltárni az iskolában 

a diákok által észlelt tipikus tanári konfliktusmegoldási típusokat. 

A diákok fele számolt be arról, hogy ilyen tanár-diák konfliktus esetén az iskolájukban 

a tanárok  jellemzően tradícionális fegyelmezési eszközöket alkalmaznak: beírást, intőt adnak 

a rendzavaró diáknak, vagy külön ültetik a rendbontót. Minden harmadik diák tapasztalata 

szerint a tanárok gyakran használják az oktatási értékelési eszközöket is fegyelmező 

eszközként – feleltetik a rendbontót, szaktárgyi egyest adnak neki, illetve –kollektív 

büntetésként – dolgozatot íratnak az egész osztállyal. Ugyancsak kb. a diákok harmada szerint 

ilyen esetben a tipikus tanári reakció a visszaszólás, asztalra csapás – ugyanakkor a fizikai 

erőszak (koki) a diákok beszámolói szerint is csak néha-néha fordul elő. (Meg kívánjuk 

jegyezni, hogy a diákokkal készült csoportos interjúk tanúsága szerint a (fiú) tanulók többsége 

1

6

9

15

21

35

56

90

96

Teljesen rendben való, hogy megüssük azt, aki

nagyon feldühít.

Vita, veszekedés, zűr esetén a legjobb

megoldás az, ha meghúzzuk magunkat.

Teljesen rendben van, hogy ha valakire

dühösek vagyunk, akkor nem állunk vele

szóba.

Néha az embernek csak két választása van:

vagy őt ütik meg, vagy ő üt először.

Azoknak a diákoknak van a legnagyobb

tekintélyük, akik ellenszegülnek a tanároknak.

Teljesen rendben van, hogy ha gúnyolnak,

akkor visszaszólunk.

 Ahhoz, hogy a többiek tiszteljenek, néha meg

kell harcolni másokkal.

Minden vita, veszekedés, zűr esetén van olyan

megoldás is, amikor nem kell másokat

bántani, de nem is kell meghúzni magunkat.

Sokszor az segít, ha megpróbáljuk megérteni

a másik viselkedésének az okát
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az olyan kisebb fizikai attrocitást, mint a koki, vagy a „zsibbasztó”2 , nem számít említésre 

méltó fizikai attrocitásnak – tehát nyugodtan beszámolnának róla, ha ez jellemző lenne.) 

Ellentétben a tanárom ön-beszámolója alapján kibontakozó képpel, miszerint a tanárok 

elsöprő többsége alapvetően vitarendező-érdekfeltáró – egyeztető beállítódású lenne, a diákok 

csupán szűk harmada számolt be arról, hogy ezek a konfliktusmegoldási formák (a 

rendbontóval óra után való elbeszélgetés, az esetnek az osztállyal való megbeszélése) egy 

egyszerű osztálytermi tanár-diák konfliktus, rendbontás esetén általánosak lennének az 

iskolájukban, s ennél is jóval ritkább a facilitációnak az az egyszerű formája, amikor a 

rendbontónak plusz feladatot ad a tanár ilyen esetekben. Végül, de nem utolsó sorban, minden 

negyedik diák gyakran tapasztalta azt is, hogy a vizsgált tanár-diák konfliktus esetén a tanár 

más (tekintélyesebb, illetve az iskolai hierarchiában magasabban álló) pedagógus segítségét 

kéri, s minden tizedik diák szerint az is gyakori, hogy az iskolájukban a tanárok ilyenkor nem 

tesznek semmit, tehát visszahúzódnak (3. ábra). 

 

3. ábra 

Tanár-fiák konfliktusok kezelésének tanári gyakorlata – ahogy a gyerekek látják  
Jellemzően mit csinálnak a tanárok akkor, ha egy diák megzavarja a tanítást, nem hagyja a tanárt 

tanítani?  

(Az egyes megoldási módokat gyakran tapasztalók aránya,  3 fokú skálán (gyakran, néha, soha) mért 

válaszok alapján, %, N=3908) 

 

 
 

 

                                                 

2
 “Zsibbasztó”: a felkar egy bizonyos pontjára ököllel adott egyetlen ütés, amitől a kar elzsibbad. 
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kokit, stb. adnak a rendbontónak

plusz feladatot adnak a rendbontónak

nem tesznek semmit

az igazgatóhoz küldik a rendbontót

segítséget kérnek az osztályfonöktol vagy

más kollégáktól

dolgozatot íratnak az osztállyal

megbeszélik az osztályban a problémát

óra után elbeszélgetnek a rendbontóval

egyéb

egyest adnak a rendbontónak

felkeltik a rendbontó figyelmét, pl.

visszaszólnak, asztalra csapnak

feleltetik a rendbontót

külön ültetik, elültetik a rendbontót máshová

beírást, intot adnak a rendbontónak
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Faktoranalízisünk eredménye szerint a diákok által észlelt tanári konfliktusmegoldási 

gyakorlatnak is három fő típusa van, de ezek némiképp eltérnek a gyerekek általános 

konfliktusmegoldási beállítódási típusaival. (5. táblázat)  

A tradícionális típusra a hagyományos-tekintélyelvű pedagógiai módszerek teljes 

tárházának aktiválása jellemző – helyzettől függően a teljes portfólió egyik, vagy másik 

módszere. Két tevékenység hiánya jellemzi ezt a típust: mindenképpen tesznek valamit (tehát 

nem passzívak), és nem szokták az osztállyal megbeszélni a problémát.  

A vitarendező tanári gyakorlatra viszon éppen a problémák megbeszélése jellemző – 

az osztályközösséggel, vagy óra után, egyénileg, a közvetlenül érintettek körében. E típus 

képviselői kifejezetten aktívak, mindenképpen reagálnak a problémára, és ugyancsak 

ellentétes e beállítódással a kollektív büntetés – egy-egy tanuló rendzavarása esetén nem 

íratnak dolgozatot a teljes osztállyal. 

A harmadik faktort a problémák elfedése, a visszahúzódás, és az agresszív reakciók 

együttese jellemzi. E típus képviselői osztálytermi diák-tanár konfliktus esetén vagy nem 

tesznek semmit, vagy fizikai agresszióval (koki) reagálnak, vagy segítséget kérnek az 

osztályfőnökől, illetve más kollégáktól. Ugyanakkor nem jellemző rájuk, hogy az igazgatóhoz 

fordulnának a problémával. Az összefüggések alapján tehát úgy tűnik, hogy ezt a típust az 

eszköztelenség jellemzi: konfliktus esetén tehetetlennek érzik magukat, és a sarokba 

szorítottak tipikus magatartásformáival reagálnak. (5. táblázat) 

 

5. táblázat 

A szakképző iskolák tanárainak konfliktusmegoldási típusai – ahogy a diákok észlelik 

Rotálatlan faktorsúly-mátrix 
    

Jellemzően mit csinálnak a tanárok akkor, ha egy diák 

megzavarja a tanítást, nem hagyja a tanárt tanítani? A 

diákok észlelése szerint: 

Tradícionális 
Vitarendez

ő 

Visszahúzódó 

és/vagy 

agresszív 

nem tesznek semmit ,058 -,485 ,533 

megbeszélik az osztályban a problémát ,149 ,664 ,296 

óra után elbeszélgetnek a rendbontóval ,364 ,618 ,103 

külön ültetik, elültetik a rendbontót máshová ,469 ,240 -,137 

plusz feladatot adnak a rendbontónak ,476 ,102 ,122 

segítséget kérnek az osztályfőnöktől vagy más kollégáktól ,484 ,112 ,453 

beírást, intőt adnak a rendbontónak ,581 ,006 -,301 

az igazgatóhoz küldik a rendbontót ,532 ,091 ,028 

felkeltik a rendbontó figyelmét, pl. visszaszólnak, asztalra 

csapnak 
,555 -,062 -,095 

feleltetik a rendbontót ,658 -,113 -,207 

egyest adnak a rendbontónak ,632 -,142 -,221 

kokit, stb. adnak a rendbontónak ,303 -,182 ,584 

dolgozatot íratnak az osztállyal ,532 -,418 -,053 

Egyéb ,378 -,232 ,038 

    

Sajátérték 3,117 1,446 1,159 

Magyarázott variancia (%) 22,266 10,326 8,279 
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A tanárok és diákok reakciói különböző típusú iskolai konfliktusokra – hasonlóságok és 

különbségek 

Tanár-diák konfliktusok 

A következőkben röviden áttekintjük, hogy a diákok tapasztalata szerint mi történik az 

iskolájukban három konfliktustípus esetén: 1) akkor, ha egy diák durván piszkál, zrikál egy 

tanárt, 2) akkor, ha egy tanár durván piszkál, zrikál  egy diákot, és 3) akkor, ha két diák 

valami miatt összevitatkozik, összeverekedik. Ezen kérdések esetében arra kértük a diákokat, 

hogy az általunk felsorolt lehetőségek közül azt az egyet jelöljék meg, amelyet leginkább 

tipikus reakciónak tartanak. Igyekeztünk azonos válaszlehetőségeket felsorolni, s ettől csak a 

tanár-diák konfliktus két irányának egy-egy válasza esetében tértünk el (4. ábra) 

A diákok beszámolói szerint mindkét irányú a tanár-diák konfliktus kb. ugyanakkora 

nagyságrendben fordul elő: 10 diákból csak 2 válaszolta azt az erre vonatkozó kérdésünkre, 

hogy olyan az ő iskolájukban nem fordul elő, hogy egy diák durván piszkál egy tanárt, illetve, 

hogy egy tanár durván piszkál egy diákot.  

Akkor, amikor egy diák piszkál egy tanárt, a diákok tapasztalata szerint az a tipikus 

reakció, hogy a tanár megbünteti a diákot, illetve, hogy az igazgató döntésére bízza az eset 

megoldását. Abban az esetben viszont, amikor egy tanár piszkál egy diákot, az igazgatót 

általában nem vonják be a konfliktus kezelésébe – ekkor tipikusan a diák az osztályfőnökének 

panaszkodik.  

Jelentős eltérés mutatkozik a tárgyalásos megoldási mód alkalmazásában a szerint, 

hogy milyen irányú a tanár-diák konfliktus. Viszonylag gyakori a megbeszéléssel való 

konfliktusmegoldás keresése akkor, ha egy diák piszkál egy tanárt, a fordított irányú zaklatás 

esetében viszont csak ritkán próbálkoznak az érintettek ezzel.  

Úgy tűnik, hogy akkor, amikor tanár piszkál, zrikál egy diákot, a megbeszélés helyett 

inkább az elhallgatást, elfedést választják a felek – ami a fordított irányú tanár-diák 

konfliktusra nem jellemző.  Az elhallgatás mellett a másik gyakori konfliktuskezelési mód a 

diákok szolidaritására épül: abban az esetben, amikor egy tanár durván „rászáll” egy diákra, 

ugyanolyan gyakran (19%) fordul elő, hogy a többi diák kiáll a társuk mellett, mint az, hogy 

nem történik semmi. (4. ábra) 

Összességében tehát, nem azonos hatalmi pozícióban levő felek iskolai konfliktusa 

esetén eltérő konfliktus-kezelési mód jellemző az iskolákra. Ha gyengébb zaklatja az 

erősebbet, akkor általában a hatalmi/erő alapú megoldások valamelyikét alkalmazzák, ha 

viszont az erősebb zaklatja a gyengébbet, akkor vagy elfedik a problémát, vagy segítséget 

kérnek, vagy a gyengébb hierarchikus pozíciót a nagyobb létszámú közösség erejével 

próbálják ellensúlyozni. Mindkét esetben domináns az erő alapú konfliktusmegoldási mód, a 

megbeszéléssel való megoldás keresése különösen ritka abban az esetben, amikor a gyengébb 

fél a sértett. (4. ábra) 
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4. ábra 

Tanár-diák konfliktusok tanulók által észlelt tipikus megoldási módjai 
 %, N=3908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diák-diák konfliktusok 

 

Diák-diák konfliktusok esetén elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a diákok 

tapasztalatai szerint ilyen esetben a tanárok és a diákok azonosan, vagy eltérő módon 

reagálnak. Kutatásunk eredményei szerint ebben az esetben jelentősen eltérnek a tanárok és a 

diákok reakciói.  

Két diák összeakaszkodása esetén a tanárok jellemzően hatalmi alapú megoldásokat 

választanak: vagy mindkét diákot megbüntetik, függetlenül attól, hogy mi volt az oka a 

konfliktus kirobbanásának (25%), vagy megkeresik, hogy ki volt a hibás, és megbüntetik 

(14%), vagy pedig  az igazgató döntésére bízzák az ügyet (16%).  Ugyanakkor viszonylag 

gyakori az is, hogy két diák konfliktusa esetén a tanárok megpróbálják a felszínre hozni a 

konfliktus okait, és megbeszéléssel megoldani azt – minden negyedik diák szerint az 

iskolájukban ez a tipikus tanári reakció egy komolyabb diák-diák konfliktusra. (5. ábra) 

Diák-diák konfliktusok esetén a diákok tipikus reakciója vagy a közvetlen 

veszélyelhárítás (megpróbálják szétválasztani a verekedőket, de ezen túl nem tesznek 

semmit), vagy pedig még szét sem választják a verekedőket. Nem jellemző a diákok 

hatalmi/erő típusú beavatkozása a diák-diák konfliktusba – de a megbeszélésre való törekvés 

is ritka (13%). 

 

 

 

 

 

 

 

Mi történik, ha egy diák durván  piszkál egy 

tanárt, %
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5. ábra 

Diák-diák konfliktusok esetén a tanárok és a tanulók tanulók által észlelt tipikus megoldási 

módjai 
„Általában hogyan reagálnak a tanárok/diákok ebben az iskolában akkor, ha két diák valami miatt 

összevitatkozik, összeverekedik?” 
 %, N=3908 

 

 

A helyi konfliktusmegoldási gyakorlat diákok általi értékelése  

 

Első megközelítésben úgy tűnik, mintha az iskolák tipikus konfliktusmegoldási 

gyakorlatával alapvetően egyetértenének a diákok. A tanár-diák  konfliktusok észlelt 

megoldási módjával a diákok bő háromnegyede (79%) egyetért abban az esetben, ha diák 

zaklat tanárt, bő kétharmadának (70%) egyetértésével találkoznak azok az iskolai konfliktus-

megoldások, amikor tanár piszkál, zrikál egy diákot, a diákok háromnegyede egyetért a 

tanárok tipikus reakcióival egy diák-diák konfliktus esetén, és közel kétharmaduk (60%) a 

diáktársaik tipikus reakcióival is egyetértenek ebben az esetben. 

Alapvetően az egyes reakció-típusokkal is egyetértenek a diákok – akik úgy 

tapasztalják, hogy a konfliktusokat a tanárok illetve a diákok megbeszéléssel próbálják 

megoldani, azok ezzel értenek egyet, akik úgy látják, hogy inkább erő-hatalom alapú 

konfliktusmegoldási módok működnek az iskolájukban, azok pedig azzal értenek egyet. 

Egyetlen reakció-típus van, amivel a diákok döntő többsége nem ért egyet: azzal, ha 

konfliktus esetén a tanárok nem tesznek semmit. Diák-diák konfliktus esetén a többség azzal 

sem ért egyet, ha csak szétválasztják a feleket, de érdemi tanári intézkedés nem történik, 

valamint azzal sem, ha a konfliktus megoldását a diákok oly módon próbálják egymás között 

megoldani, hogy valamelyik diáktársukra bízzák a döntést. (6. 7. 8. 9. táblázatok) 
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A diákok tehát mind tanár-diák, mind pedig diák-diák konfliktusok esetén igénylik az 

aktív tanári beavatkozást. 

 

6. táblázat 

Az észlelt jellemző konfliktusmegoldási móddal való egyetértés, a konkrét megoldási mód 

szerint, abban az esetben, ha diák piszkál tanárt 

 

 A megoldással 

egyetért,% 

A megoldással 

nem ért 

egyet,% 

Összesen,% 

nem történik semmi 35,1 64,9 100,0 

megpróbálják megbeszélni a konfliktus okát, és 

a lehetséges megoldásokat megtalálni 
91,7 8,3 100,0 

A többi diák kiáll a tanár mellett 86,7 13,3 100,0 

A többi tanár kiáll a tanár mellett 58,8 41,2 100,0 

A tanár, az osztályfőnök megbünteti a diákot 78,6 21,4 100,0 

az igazgató döntésére bízzák a megoldást 86,4 13,6 100,0 

Egyéb 54,1 45,9 100,0 

Együtt 78,7 21,3 100,0 

 

 

7. táblázat 

Az észlelt jellemző konfliktusmegoldási móddal való egyetértés, a konkrét megoldási mód 

szerint, abban az esetben, ha tanár piszkál diákot 

 

 A megoldással 

egyetért, % 

A megoldással 

nem ért egyet, 

% 

Összesen, 

% 

nem történik semmi 15,9 84,1 100,0 

megpróbálják megbeszélni a konfliktus okát, a 

lehetséges megoldást megtalálni 
90,8 9,2 100,0 

A diák panaszt tesz az osztályfőnöknél 86,5 13,5 100,0 

A többi diák kiáll a diák mellett 85,5 14,5 100,0 

A többi tanár kiáll a diák mellett 81,3 18,8 100,0 

az igazgató döntésére bízzák a megoldást 87,1 12,9 100,0 

Egyéb 59,2 40,8 100,0 

Együtt 69,8 30,2 100,0 
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8. táblázat 

Az észlelt jellemző tanári konfliktusmegoldási móddal való egyetértés diák-diák konfliktus 

esetén 
(„Hogyan reagálnak a diákok ebben az iskolában akkor, ha két diák valami miatt összevitatkozik, 

összeverekedik?” és „Szerinted ebben az esetben ez a helyes megoldás?” kérdésre adott válaszok együttes 

megoszlása) 

 A megoldással 

egyetért, % 

A 

megoldással 

nem ért 

egyet, % 

Összesen, 

% 

nem történik semmi 44,1 55,9 100,0 

csak szétválasztják a feleket, de ezen túl 

nem tesznek semmi 
41,1 58,9 100,0 

megkeresik a hibást és megbüntetik 86,6 13,4 100,0 

nem keresik, hogy ki kezdte, ki folytatta, 

mindkét felet meg 
60,7 39,3 100,0 

megpróbálják a résztvevőkkel megbeszélni 

a konfliktus okát 
96,3 3,7 100,0 

az igazgató döntésére bízzák a megoldást 82,7 17,3 100,0 

Egyéb 63,5 36,5 100,0 

Együtt 74,2 25,8 100,0 

 

9. táblázat 

A diákoknak a diákok által észlelt jellemző konfliktusmegoldási módjával való egyetértés 

diák-diák konfliktus esetén 
(„Hogyan reagálnak a diákok ebben az iskolában akkor, ha két diák valami miatt összevitatkozik, 

összeverekedik?” és „Szerinted ebben az esetben ez a helyes megoldás?” kérdésre adott válaszok együttes 

megoszlása) 

 A megoldással 

egyetért, % 

A 

megoldással 

nem ért 

egyet, % 

Összesen, 

% 

nem történik semmi 35,8 64,2 100,0 

csak szétválasztják a feleket, de ezen túl 

nem tesznek semmi 
59,7 40,3 100,0 

megkeresik a hibást és megbüntetik 73,3 26,7 100,0 

nem keresik, hogy ki kezdte, ki folytatta, 

mindkét felet meg 
65,3 34,7 100,0 

megpróbálják a résztvevőkkel megbeszélni 

a konfliktus okát 
91,6 8,4 100,0 

az igazgató döntésére bízzák a megoldást 87,2 12,8 100,0 

valamelyik diákra bízzák a megoldást 37,2 62,8 100,0 

egyéb 29,1 70,9 100,0 

Együtt 59,8 40,2 100,0 

 

 

Mindezek alapján úgy tűnik, mintha az iskolai konfliktusok megoldási módjában 

alapvetően nagy egyetértés lenne a diákok és a tanárok között, és ezt csak kis mértékben 

árnyalná az, hogy milyen típusú konfliktusról van szó.  
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6. ábra 

4 konfliktus típus megoldási módjaival való egyetértés együttes megoszlása a diákok körében 
%, N=3908 

 
 

A részletesebb elemzésünk azonban rámutat arra, hogy különböző iskolai konfliktus-

megoldási módokkal más-más diákok értenek egyet, illetve nem értenek egyet. 

Végeredményben mind a négy, általunk vizsgált helyzet megoldásával csupán a diákok ötöde 

ért egyet, a diákok fele egy-két esetben nem ért egyet az adott eset iskolai megoldási 

módjával, 15%-uk értékítélete csak egyetlen konfliktus-típus esetén találkozik az iskolában 

általánosan elfogadottnak észlelt megoldási móddal, és a diákok 7%-ának gyökeresen eltér a 

véleménye ettől. (6. ábra) 

További részletesebb elemzésünk3 szerint jelentős különbség van a hatalom/erő típusú 

konfliktusmegoldási beállítódású diákok, és a többiek álláspontja között. A hatalom/erő alapú 

konfliktusmegoldási beállítódású diákok alapvetően azzal értenek egyet, ha konfliktusok 

esetén sem a tanárok, sem a diákok nem avatkoznak bele aktívan a konfliktusok kimenetébe – 

tehát ha saját maguk „erőből” „lerendezhetik” a problémákat. A többi beállítódás nem mutat 

lényeges összefüggést az egyes konfliktusok konkrét megoldási módjaival való egyetértéssel. 

 

A szakképző iskolák diákjainak konfliktusmegoldási beállítódását befolyásoló tényezők 

Egyéni szintű jellemzők 

A diákok általános konfliktusmegoldási beállítódását jelentős mértékben befolyásolja 

a család, és a szűkebb társadalmi környezet. A család általános konfliktusmegoldási 

beállítódásának, a családi szocializációs tényezők feltárásának vizsgálata meghaladja a tanulói 

kérdőíves vizsgálat lehetőségeit, de egyszerű, alapvető összefüggések feltárására ez alapján is 

lehetőségünk volt. 

                                                 

3
 A konfliktusmegoldási típusok megoldási módjának, az ezzel való egyetértésnek illetve egyet nem értésnek, és 

a tanuló általános konfliktusmegoldási beállítódásának együttes vizsgálata 

egyikkel sem 

ért egyet

7%
mind a néggyel 

egyetért

21%

1 eset-

megoldással 

értett egyet

16%

2 eset-

megoldással 

értett egyet

27%

3 eset-

megoldással 

értett egyet

29%
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Eredményeink szerint a gyerekek általános konfliktusmegoldási beállítódása csak kis 

mértékben függ a szülők iskolai végzettségével. Erőteljesebb összefüggést csupán abban az 

esetben mutatnak az adataink, amikor az apának nagyon alacsony az iskolai végzettsége. E 

szerint a nagyon alacsony (legfeljebb 8 általános) iskolai végzettségű apák gyerekeire nagy 

valószínűséggel vagy a hatalom/erő alapú, vagy pedig a visszahúzódó/elkerülő 

konfliktusmegoldási beállítódás a jellemző (10. táblázat) 

 

10. táblázat 

Az apa iskolai végzettsége és a tanuló általános konfliktusmegoldási beállítódása közötti 

összefüggés 

 

A tanulói általános konfliktusmegoldási beállítódás 

faktor-pontszám átlagértékei 

Az apa legmagasabb iskolai 

végzettsége 

Hatalom/erő 

alapú Vitarendező Visszahúzódó  

8 általános vagy kevesebb ,2068754 -,0389532 ,1699816 

Szakmunkásképzõ -,0040642 ,0554270 ,0026955 

Érettségi -,0966849 -,0580393 -,0895569 

fõiskola, egyetem -,0518864 -,0207038 -,0958038 

nem tudja/ nem él apával/nevelőapával -,0432233 ,0073270 -,0213103 

Együtt ,0007582 ,0055830 -,0011220 

 

 

Hasonló összefüggéseket mutatnak a tanulók általános konfliktusmegoldási 

beállítódásai a család anyagi helyzetével is: a nagyon szegény családból származó diákokra 

nagy valószínűséggel vagy a hatalom/erő alapú, vagy pedig a visszahúzódó/elkerülő 

konfliktusmegoldási beállítódás a jellemző (11. táblázat) 

 

11. táblázat 

A család anyagi helyzete és a tanuló általános konfliktusmegoldási beállítódása közötti 

összefüggés 

 

A tanulói általános konfliktusmegoldási beállítódás 

faktor-pontszám átlagértékei 

Család anyagi helyzete 

Hatalom/erő 

alapú Vitarendező Visszahúzódó  

Átlagos -,0378574 ,0167106 -,0350380 

Enyhén deprivált ,0239705 -,0072615 ,0260368 

Súlyosan deprivált ,1597309 -,0060821 ,1746741 

Együtt  -,0019122 ,0079673 ,0018717 

 

A két szélső településtípuson – tanyán, illetve a fővárosban – élő gyerekek ugyancsak 

az átlagosnál lényegesen nagyobb valószínűséggel hatalom/erő alapú beállítódásúak. A többi 

településtípus nem mutat összefüggést a tanulók általános konfliktusmegoldási 

beállítódásával. (12. táblázat)  
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12. táblázat 

A szülők lakóhelyének talapüléstípusa és a tanuló általános konfliktusmegoldási beállítódása 

közötti összefüggés 

 

A tanulói általános konfliktusmegoldási beállítódás 

faktor-pontszám átlagértékei 

Szülő településtípusa 

Hatalom/erő 

alapú Vitarendező Visszahúzódó  

tanya, külterület ,2093281 -,0636242 ,0018665 

község, falu ,0078392 ,0230033 ,0652066 

Város -,0248976 -,0065939 -,0180804 

Megyeszékhely -,1947560 ,0938632 -,1840068 

Főváros ,2495436 -,1767919 -,2512097 

Együtt ,0011234 ,0029292 ,0015350 

 

Kisebb mértékű regionális kapcsolatra is utalnak az adataink: a központi régióban élő 

és tanuló diákokra az átlagosnál lényegesen nagyobb mértékben jellemző a hatalom/erő alapú 

beállítódás, és lényegesen kevésbé hajlamosak a vitarendező magatartásra – de körükben a 

visszahúzódó beállítódás is az átlagosnál kevésbé jellemző rájuk (13. táblázat) 

 

13. táblázat 

A tanulók általános konfliktusmegoldási beállítódásának regionális jellegzetességei  

 

A tanulói általános konfliktusmegoldási beállítódás 

faktor-pontszám átlagértékei 

Régió 

Hatalom/erő 

alapú Vitarendező Visszahúzódó  

Központi ,2507730 -,1811582 -,1384348 

Dunántúli -,0880184 ,0457276 ,0620802 

Kelet-magyarországi ,0188396 -,0043600 -,0173885 

Együtt ,0000000 ,0000000 ,0000000 

 

Részben a tanuló egyéni jellegzetessége, részben az iskola jellemzőjének érdemes 

tekinteni azt, hogy milyen szintű képzésben vesz részt a diák. Eredményeink szerint az 

érettségi nélküli szakképzésben részt vevő tanulókat – hasonlóan a család anyagi helyzete, és 

az apa iskolai végzettsége kapcsán ismertetett helyzettel – az átlagosnál lényegesen nagyobb 

valószínűséggel jellemzi a hatalom/erő alapú általános konfliktusmegoldási beállítódás (14. 

táblázat) 

Az viszont, hogy melyik évfolyamra jár a diák, illetve, hogy kollégista, helyben lakó, 

vagy bejáró, nem mutat lényeges összefüggést a konfliktusmegoldási beállítódásával. 
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14. táblázat 

A tanulók általános konfliktusmegoldási beállítódása és az általa végzett képzés szintje 

közötti kapcsolat 

 

A tanulói általános konfliktusmegoldási beállítódás 

faktor-pontszám átlagértékei 

Képzési szint 

Hatalom/erő 

alapú Vitarendező Visszahúzódó  

Érettségi nélküli szakképzés ,2264245 -,0593168 ,0927259 

Érettségit adó szakképzés -,1397170 ,0366019 -,0572172 

Együtt ,0000000 ,0000000 ,0000000 

    

 

Iskolai szintű jellemzők 

Eredményeink szerint az egyes iskolák tanulóinak általános konfliktusmegoldási 

beállítódásában lényeges különbségek vannak. Vannak iskolák, amelyekre a tanulók 

szélsőséges beállítódása a jellemző: az ide járó diákok vagy nagyon erő-alapú, vagy nagyon 

vitarendező, vagy nagyon visszahúzódó beállítódásúak. Más iskolákra az erő alapú és a 

visszahúzódó beállítódás dichotómiája a jellemző, a vitarendező beállítódás nem. Végül, de 

nem utolsó sorban, vannak olyan iskolák is, amelyekben a tanulók domináns beállítódása a 

vitarendezés, és mind az erőszakos, mind pedig a visszahúzódó megoldási módokat elvetik (7. 

ábra) 

A továbbiakban arra keresünk választ, hogy a látszólag trend nélküli iskolai 

jellegzetességek hátterében milyen mélyebb összefüggések húzódnak meg. 

 

7. ábra 

A diákok általános konfliktusmegoldási beállítódása faktor-pontszámainak iskolák szerinti 

átlagértékei 
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Jelentős mértékű összefüggést mutatnak adataink a tanulók általános 

konfliktusmegoldási  beállítódása és az iskolába járó hátrányos helyzetű gyerekek aránya 

között. Azon iskolák tanulóira, ahol a HH tanulók aránya meghaladja a 40%-ot, az átlagosnál 

lényegesen jobban jellemző mind a hatalom/erő alapú, mint pedig a visszahúzódó beállítódás. 

(15. ábra) 

Ugyanakkor a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya és a diákok tipikus 

beállítódása között adataink nem mutatnak jelentős összefüggéseket. Véleményünk szerint 

ennek magyarázata a HH és a HHH tanulók arányának eltérő kategória-határaiban 

keresendők. Míg a HH tanulók esetében 40%-nál húzódik a leginkább hátrányos helyzetű, és 

a többi iskola közötti határ, addig a HHH tanulók nyilvántartásánál ezt a határvonalat 15%-nál 

húzták meg. Korábbi, hasonló témakörű kutatások eredményei szerint a hátrányos helyzetű, és 

a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek arányával kapcsolatos kérdéskörök esetén az 

egyharmad-kétharmad a lényegi választóvonal.  

 

15. táblázat 

A tanulók általános konfliktusmegoldási beállítódása és az iskolában tanuló hátrányos 

helyzetű gyerekek aránya közötti összefüggés 

 

A tanulói általános konfliktusmegoldási beállítódás 

faktor-pontszám átlagértékei 

HH tanulók aránya az iskolában - 

hivatalos adatok 

Hatalom/erő 

alapú Vitarendező Visszahúzódó  

15%, vagy kevesebb -,0768385 ,0074900 -,1040016 

16-40% -,0054318 -,0029410 -,0011820 

41% vagy több ,1377146 -,0047150 ,1709147 

Együtt ,0000000 ,0000000 ,0000000 

 

Lényeges kapcsolat mutatkozik a tanulók általános konfliktusmegoldási beállítódása, 

és az iskola településének típusa között is. A községekben működő szakképző iskolákban 

tanuló diákokra az átlagosnál lényegesen nagyobb mértékben jellemző a hatalom/erő alapú 

konfliktusmegoldási beállítódás, mint a többiekre (16. táblázat). 

 

16. táblázat 

A tanulók általános konfliktusmegoldási beállítódása és az iskola településtípusa közötti 

összefüggés 

 

A tanulói általános konfliktusmegoldási beállítódás 

faktor-pontszám átlagértékei 

Iskola településtípusa 

Hatalom/erő 

alapú Vitarendező Visszahúzódó  

megyei jogú város/főváros -,0452594 ,0227494 -,0426772 

város ,0892308 -,0528068 ,1078352 

község ,6042456 -,1671070 ,1628693 

Együtt ,0000000 ,0000000 ,0000000 

 

Végül, de nem utolsó sorban, az iskolai szintű adatok összefüggést mutatnak a tanulók 

konfliktusmegoldással kapcsolatos általános beállítódása és az iskolának az alternatív 

vitarendezési projektbe való bevonódási szintje között is. Az iskolák vizsgálatba való 

bevonása során az iskola AVR projektbe való bevonódási szintje rétegzési szempont volt. 

Ennek során négy iskolatípust különböztettünk meg: Együttműködő iskolákat, az AVR 
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programba csak 2012-ben bevont iskolákat, érzékenyített iskolákat (ahol egy-két pedagógus 

vett részt valamilyen alternatív vitarendezési programban, de az iskola intézményi szinten 

nem), és kontroll iskolákat. Eredményeink szerint a kontroll iskolák – tehát az alternatív 

vitarendezési projekthez semmilyen módon nem kapcsolódó iskolák – tanulóira az átlagosnál 

lényegesen nagyobb mértékben jellemző mind a hatalom/erő alapú, mint pedig a 

visszahúzódó konfliktusmegoldási beállítódás. Az iskolák másik három csoportjának tanulói 

beállítódásában nem mutatható ki lényeges, trendszerű sajátosság. (17. táblázat) 

 

17. táblázat 

A tanulók általános konfliktusmegoldási beállítódása és az iskola alternatív vitarendezési 

projektbe való bevonódásának szintje közötti kapcsolat 

 

A tanulói általános konfliktusmegoldási beállítódás 

faktor-pontszám átlagértékei 

Iskola AVR bevonódási szintje 

Hatalom/erő 

alapú Vitarendező Visszahúzódó  

Kontroll iskola ,1553592 -,0214594 ,0890234 
Együttműködő -,0452731 ,0094127 -,0474068 

2012-ben bevont -,0429189 -,0545965 ,0175709 

Érzékenyített -,0640588 ,0794197 -,0461259 

Együtt ,0000000 ,0000000 ,0000000 

    

Sig ,000 ,064 ,007 

 

A tanárok és a diákok konfliktusmegoldási beállítódása közötti kapcsolat 

Erőteljes összefüggést mutatnak az adataink a tanárok diákok által észlelt 

konfliktusmegoldási általános gyakorlata, és a diákok ezzel kapcsolatos beállítódása között. A 

tradícionális konfliktusmegoldási gyakorlatot alkalmazó tanárok diákjai az átlagosnál 

nagyobb valószínűséggel erő/hatalom alapú beálítottságúak, a vitarendező gyakorlatot 

folytató tanárok tanítványai az átlagosnál kevésbé hajlamosak az erő/hatalom alapú 

beállítódásra, és ezel egyidőben inkább hajlamosak a vitarendező attitűdre, a visszahúzódó 

és/vagy agresszív tanárok tanulóira pedig az átlagosnál valamivel jobban jellemző az 

erő/hatalom alapú beállítódás, és kevésbé a vitarendező magatartás (18. táblázat).  

 

18. táblázat 

A tanulók és a tanárok általános konfliktusmegoldási beállítódása közötti kapcsolat 
Kétutas korrelációs együtthatók, csak a szignifikáns összefüggések jelölve 

 Diákok beállítódása 

Tanárok 

beállítódása 

Erő/hatalom 

alapú Vitarendező Visszahúzódó  

Tradícionális  0,113   

Vitarendező -0,131 0,093  
Visszahúzódó vagy 

agresszív 
0,070 -0,041  
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Az iskolai és a család együttes hatása a diákok konfliktusmegoldással kapcsolatos 

általános beállítódására 

Az eddigiekben a családi és az iskolai tényezőknek a tanulók általános 

konfliktusmegoldási attitűdjeivel való kapcsolatát leíró szinten vizsgáltuk. Ezek a tényezők 

egymással is szoros összefüggésben vannak: a tanuló képzési szintje például nem független az 

apa iskola végzettségétől, az iskolában tanuló hátrányos helyzetű diákok aránya nem 

független a diák családi helyzetétől, stb. Annak érdekében, hogy a tanulók általános 

beállítódásait befolyásoló tényezők egymással való összefüggésének kereszt-hatásait 

kiszűrjük, többváltozós OLS regressziós model-sorozatot építünk fel, külön-külön a 3 tanulói 

konflikuskezelési beállítódás magyarázatára. 

Ennek során első lépésben annak a ténynek a tanulói attitűdre gyakorolt hatását 

vizsgáltuk, hogy az iskola milyen szinten volt bevonva alternatív vitarendezési projektbe. 

Második modellünk bevonjuk a tanárok (tanuló által észlelt) konfliktusmegoldási 

módokkal kapcsolatos attitűdjeit mutató faktor-változókat. E tényezők bevonásával azt 

vizsgáljuk, hogy hat-e a tantestület diákok által észlelt konfliktusmegoldási gyakorlata a 

tanulók ezzel kapcsolatos attitűdjeire, beállítódásaira. 

Harmadik modellünk tartalmazza az összes többi háttérváltozót: iskola és a családi 

hátter jellemzőit is. E teljes modell tehát az egyes bevont magyarázó változók egymástól 

független, direkt hatásai mutatja. 

Tekintettel arra, hogy a később bevont magyarázó változók nem oltották ki a korábban 

bevont változók hatását, jelen írásunkban csak a teljes modellek eredményeit ismertetjük (19. 

táblázat) 

Eredményeink szerint mind az iskolában tapasztalt konfliktusmegoldási módok, mind 

pedig a családi háttér jellemzői leginkább a diákok hatalmi/erő alapú konfliktusmegoldási 

beállítódásait befolyásolja. 

A diákok erő/hatalom alapú konfliktusmegoldási beállítódását befolyásoló tényezők 

A tanárok diákok által észlelt tradícionális iskolai konfliktusmegoldási módja jelentős 

mértékben növeli a diákok hatalmi/erő alapú konfliktusmegoldási beállítódásának 

valószínűségét, a visszahúzódó és/vagy erőszakos tanári gyakorlat ugyancsak növeli ezt. A 

tanárok észlelt vitarendező beállítódása, és az a tény, hogy az iskola bevonódott az alternatív 

vitarendezési projektbe, önmagában is csökkenti a diákok hatalmi/erő alapú 

konfliktusmegoldási beállítódásának valószínűségét. 

Az iskolai és a képzés fő jellemzői, és a családi háttér fő jellegzetességei is jelentős 

hatást gyakorolnak a tanulók hatalmi/erő alapú beállítódására. Önmagában az a tény, hogy 

egy diák nem érettségit adó szakképzési formában tanul, illetve az, hogy olyan iskolába jár, 

ahol a hátrányos helyzetű tanulók aránya meghaladja a 40%-ot, jelentősen megnöveli a 

hatalmi/erő alapú beállítódásának valószínűségét. A nagyon alacsony kulturális háttér (ahol az 

apa iskolai végzettsége legfeljebb 8 általános iskola) ugyancsak erőteljesen valószínűsíti azt, 

hogy a gyerek erő/hatalmi alapú beállítódású. Végül, de nem utolsó sorban, a diákok 

erő/hatalmi alapú beállítódását regionális hatások is erősítik: a Kelet-Magyarországi diákok 

ebből a szempontból is veszélyeztetettebbek. Ugyanakkor önmagában az a tény, hogy a 

gyerek szegény, vagy nagyon szegény családból vagy kis településről származik, önmagában 

nem befolyásolja a hatalmi/erő alapú beállítódásának valószínűségét. Ugyanakkor fel kell 

hívnunk a figyelmet arra, hogy a modellünk magyarázó ereje igen alacsony, csupán 7%-os. E 
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tényezők tehát befolyásolják ugyan a diákok kontliktusmegoldással kapcsolatos, erő/hatalmi 

alapú általános beállítódását, de nagyon sok olyan tényező is szerepet játszik ebben, amit 

kérdőíve módszerekkel nem, vagy nehezen tudunk mérni.  (19. táblázat 1. oszlop). 

 

19. táblázat 

Szakképző iskolák tanulóinak konfliktuskezelési beállítódását befolyásoló tényezők 
Standardizálatlan OLS regressziós együtthatók (csak a szignifikáns értékek jelölve) 

 Diákok hatalmi/erő 

alapú beállítódása 

Diákok vitarendező 

beállítódása 

Diákok 

visszahúzódó 

beállítódása  

Konstans -,170 ,086 -,126 

Érintett, vagy bevont iskola -,111  -,080 

Tanárok: tradícionális  ,097 ,038  

Tanárok: vitarendező -,123 ,081  

Tanárok: visszahúzódó vagy agresszív ,054 -,036  

Nem érettségit adó képzés ,289  ,116 
Hátrányos helyzetű tanulók aránya több, 

mint 40% 
,115   

Régió*: Közép-Magyarország  -,182  

Régió: Kelet-Magyarország ,088   

Apa iskola**: legfeljebb 8 általános ,155   

Apa iskola: szakmunkás     

Apa iskola: érettségizett    
Család anyagi helyzete***: enyhén 

deprivált 
   

Család anyagi helyzete: szegény    

Szülők lakóhelye****: tanya   ,028 

Szülők lakóhelye: község   ,191 

Szülők lakóhelye: város    
    
R

2
 ,072 ,017 ,024 

       * Referencia-kategória: Dunántúl 

     ** Referencia-kategória: apa dioplomás 

   *** Referencia-kategória: átlagos anyagi helyzetű család 

 **** Referencia-kategória: Megyeszékhely és Budapest 

 

A diákok erő/hatalom alapú konfliktusmegoldási beállítódását befolyásoló tényezők 

 

Eredményeink szerint a diákok vitarendező beállítódását is leginkább az befolyásolja, 

hogy milyen tanári konfliktusmegoldási gyakorlatot észlelnek az iskolájukban. Mind a 

tradícionális, mind pedig a vitarendező tanári gyakorlat észlelése jelentősen növeli annak a 

valószínűségét, hogy a diákok hajlamosak legyenek a vitarendező konfliktusmegoldási 

beállítódásra (is). Az észlelt visszahúzódó és/vagy agresszív tanári magatartás viszont 

csökkenti ennek a valószínűségét.  

Eredményeink szerint önmagában az a tény, hogy az iskola valamilyen szinten 

bevonódott alternatív vitarendezési programba, nem befolyásolja a diákok általános 

vitarendező beállítódásának valószínűségét. Ezt több okkal magyarázhatjuk. Egyrészt, a 

bevont iskolák közül azokban, ahol a  program hatott a tanárok konfliktuskezelési 

gyakorlatára, ez a hatás az észlelt tanári beállítódások hatásán keresztül érvényesül. Azokban 

az iskolákban pedig, amelyekben a programba való bevonódást nem követtek tanárok diákok 
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által is észlelhető vitarendező konfliktuskezelési gyakorlata, önmagában az iskola bevonódása 

hatástalan maradhat. Itt kívánjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a tanárok diákok által észlelt 

konfliktuskezelési gyakorlatát jellemző faktorok olyan indikátorok mentén konstruálódtak, 

amelyek azt jelezték, hogy a diákok tapasztalata szerint a tanárok jellemzően hogyan 

reagálnak egy tipikus osztálytermi tanár-diák konfliktus esetén. QA tanári magatartások tehát 

azokban az esetekben tudnak erőteljesen hatni a diákok konfliktuskezelési beállítódására, ha 

nem csak egy-egy tanárra, hanem összességében a tantestületre és az iskolavezetésre jellemző 

a vitarendező konfliktuskezelési gyakorlat.  

A tanári példamutatáson túl, az általunk figyelembe vett további háttérváltozók közül 

csak a regionális hatás mutatkozott szignifikánsnak: a Kelet-magyarországi diákokra 

önmagában a lakóhelyük területi jellegzetessége miatt (és az e mögött húzódó környezeti-

társadalmi hatások miatt) kisebb valószínűséggel jellemző a vitarendező beállítódás, mint a 

dunántúli diákokra. (19. ábra, 2. oszlop) 

A diákok erő/hatalom alapú konfliktusmegoldási beállítódását befolyásoló tényezők 

 

Eredményeink szerint a diákok visszahúzódó konfliktuskezelési beállítódását 

leginkább olyan egyéni tényezők befolyásolják, mint a nem érettségit adó szakképzésben való 

részvétel, illetve a kis településről (tanya vagy falu) való származás. Direkt tanári hatást nem 

mutatnak az adataink, viszont eredményeink szerint a diákok visszahúzódó magatartásának 

valószínűségét valamelyest csökkenti az a tény, ha az iskola bevonódott alternatív 

vitarendezési programba (19. ábra 3. oszlop). 

Összefoglalás 

 

Elemzésünk során az iskolán belüli konfliktusok megoldási módjai pedagógiai 

erejének feltárására tettünk kísérletet. Alapvetően arra a kérdésre keresünk választ, hogy 

befolyásolja-e, és ha igen, hogyan, az iskola általános konfliktusmegoldási „légköre”, a 

tanárok és az iskolavezetés iskolai konfliktusokkal kapcsolatos általános beállítódása és 

iskolára konfliktus-kezelési gyakorlata a diákok – tehát, hogy van-e az iskolai konfliktusok 

megoldási módjainak érezhető/észlelhető nevelő hatása. 

Eredményeink szerint a tanári karnak/tantestületnek a tanulók által észlelt 

konfliktusmegoldó magatartása módosítani tudja a tanulók korábban/máshol  szocializálódott 

konfliktusmegoldási beállítódásait. E hatások leginkább a diákok erő/hatalom alapú 

beállítódásának mérséklésében jelennek meg. A pozitív hatások észlelhetővé válásához 

valószínűleg hosszabb időtávra van szükség. 
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Ercsei Kálmán – Nikitscher Péter: Tanulók közötti konfliktusok típusai. A 

konfliktushelyzetekre adott válaszreakciók és azok megítélése 

Bevezetés 

Az alábbi tanulmányban a diákok közötti konfliktusok jelenségkörét próbáljunk meg 

körüljárni, egyrészt az iskolai kérdőíves adatfelvételek, másrészt a tanulói és tanári 

fókuszcsoportok, valamint a pedagógusokkal és intézményvezetőkkel készült interjúk során 

gyűjtött adatok segítségével. 

Először a diákok környezetükkel való viszonyát, majd különböző konfliktus-típusok 

jelenlétét, észlelését, illetve a diákok egyes konfliktusok-szituációk általi érintettségét (akár 

okozóként, akár elszenvedőként) vizsgáljuk. Mindezek során – különböző háttér változók 

segítségével  kísérletet teszünk annak feltárására is, hogy milyen okok húzódnak meg a 

különböző konfliktusok gyakorisága valamint az elkövetővé illetve áldozattá válás hátterében. 

A tanulói, pedagógusi és iskolaigazgatói adatfelvételekből közös mintát alakítva arra 

is megkísérelünk választ adni, hogy az iskolai élet szereplőinek konfliktusérzékelése között 

milyen különbségek tapasztalhatók. 

Tanulmányunk második felében a diákok között kialakuló konfliktushelyzetekre adott 

tanulói és pedagógusi válaszreakciókat, konfliktus-megoldási módokat, technikákat tárjuk fel 

oly módon, hogy a különböző reakciók gyakorisága mellett azok megítélését is vizsgáljuk. 

Végül arra is kíváncsiak voltunk, hogy a diákok hogyan látják, kikhez fordulhatnak 

segítségért egy problémás ügy kapcsán, továbbá, hogy milyen jellegű segítséget szeretnének 

kapni, ha konfliktusuk adódik. 

A tanulók viszonya iskolai-társadalmi környezetükkel 

A kérdőíves vizsgálat és a fókuszcsoportos beszélgetések alapján a tanulók nagy része 

szeret iskolába járni (81%-a nagyon jól, vagy jól érzi magát iskolájában), közel 90%-uk jóban 

van osztálytársaival, vagy ha vannak is konfliktusai, többen vannak azok, akikkel jól kijön. 

Azon tanulók aránya, akik a legtöbb tanárukkal jól kijönnek  vagy legalábbis több 

olyan tanáruk van, akikkel jól kijönnek, mint akikkel nem  82%. Azon tanulók aránya 

akiknek szüleivel való kapcsolata jó (kifejezetten vagy inkább jól kijönnek szüleikkel) 90% 

felett van. 

A tanulóknak mintegy 10%-a csak néhány osztálytársával van jóban, 18%-a tanárok 

többségével inkább nincs jóban és 5% azok aránya, akik szüleikkel rossz viszonyban vannak 

(kifejezetten rossz a viszony vagy inkább rossz a viszony). 
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2. táblázat: A diákok iskolai környezetükkel való viszonya 

Összességében hogy 

érzed magad az 

iskolában? (%) 

Milyen viszonyban vagy az 

osztálytársaiddal, iskolatársaiddal? (%) 

Milyen viszonyban vagy a 

tanáraiddal? (%) 

Nagyon jól 25,5 
A legtöbb osztálytársammal jól 

kijövök 
57,2 

A legtöbb tanárral jól 

kijövök 
45,3 

Inkább jól 56,2 

Vannak konfliktusaim, de 

többen vannak, akikkel jól 

kijövök, mint akikkel nem 

31,1 

Több olyan tanárom van, 

akivel jól kijövök, mint 

akikkel nem 

35,9 

Inkább rosszul 14,3 

Néhány gyerekkel jóban 

vagyok, de a többségükkel nem 

igazán 

11,2 
Néhány tanárral jól kijövök, 

de a többséggel nem 
15,2 

Nagyon rosszul 4,0 Senkivel nem vagyok jóban 0,6 
A tanárok többségével nem 

nagyon jövök ki 
3,6 

Összesen 100 Összesen 100 Összesen 100 

N 3908 N 3908 N 3900 

AVR 2012 

A fiúk nagyobb arányban jönnek ki jól osztálytársaikkal, a lányoknak a válaszok 

alapján gyakoribban vannak konfliktusaik. Az évfolyamok szerint minimális különbségek 

mutatkoznak: a 11-12. évfolyamra járó tanulók esetében valamelyest magasabb azok aránya, 

akik azt állítják magukról, hogy mindössze néhány osztálytársukkal vannak jóban. Képzési 

típus szerint az osztálytársaikkal jól kijövők aránya nagyobb az érettségit adó képzésben 

tanulók körében és hozzávetőleg ugyanekkora mértékben kisebb azok aránya, akik 

osztálytársaik többségével nincsenek jóban. A családi háttér (anya iskolai végzettsége) 

vonatkozásában e tekintetben nem figyelhetünk meg szignifikáns összefüggést. (ld. a 

Függelék 1. táblázatát) A tanulók nemtől függetlenül jobban érzik magukat az érettségit adó 

képzésben, valamint a magasabb évfolyamokon. 

Iskolai környezetükkel az olyan intézmények diákjai voltak a legelégedettebbek, 

amelyek pedagógusai és vezetői nagy hangsúlyt fektetnek a diákokkal való személyes 

kapcsolat ápolására, az iskolai (írott vagy íratlan) pedagógiai programjának részét képezik a 

konfliktuskezelés, önismeret és a különböző társas kapcsolatok, vagy egyéni belső fejlődést 

szolgáló programok, képzések. Jellemzően ezekben az iskolákban a tantestület diákokhoz 

való viszonyulása egységesebb, konfliktusok esetén gyakrabban kerül sor beszélgetésekre, 

egyeztető tárgyalásokra. Ezekben az intézményekben a pedagógusok igyekeznek a diákokkal 

partneri kapcsolatot kialakítani, ezt a törekevésüket közvetlen vagy közvetett módon a diákok 

felé kommunikálják is. Az ilyen iskolák diákjai az iskolai szabályrendszerrel kapcsolatban is 

elfogadóbban, belátóbban nyilatkoztak. 
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Tanulók kzöötti konfliktusok típusai, ezek észlelése, az elkövetővé és elszenvedővé válás 

gyakorisága 

Konfliktustípusok 

Az interjúk alapján a kisebb konfliktusok a tanulók mindennapjainak része, ezek 

általában kisebb verbális összeütközések, amelyek kirobbanásukat követően hamar fel is 

oldódnak. Ezen konfliktusok hátterében húzódó okok leggyakrabban csip-csup ügyek, pl.: 

„Hogy néztél rám?” vagy „Hogy néztél a barátnőmre?„ „Miért löktél meg?” „Mit nézel?” stb. 

A megkérdezett diákok ezeket az eseteket nem is tartják konfliktusnak, ezekről mint az iskolai 

hétköznapok természetes velejáróiról számoltak be. 

Amikor a diákokat az elmúlt időszak legdurvább, legnagyobb konfliktusairól 

kérdeztük, szinte minden esetben tettlegességig fajuló esetekről számoltak be. Az ezekről az 

esetekről való információik meglehetősen hézagosak voltak, nem egyszer ugyanarról az 

esetről eltérő verziókat ismertek. A diákok érzékelése szerint ezen esetek lezárása 

leggyakrabban a résztvevők megbüntetése, fegyelmi tárgyalás. Békéltető, egyeztető 

tárgyalásokról csak ritkábban számoltak be. 

Az interjúk alapján a súlyosabb konfliktusok viszonylag ritkák, de itt nem szabad 

elsiklanunk a felett, hogy mit értelmeznek a kívülálló tanárok illetve a diákok súlyos 

konfliktusnak és egy-egy eset áldozata hogyan éli meg azt. Jellemzően mind a diákok mind 

pedig a tanárok a súlyos konfliktusokként a nagy port kavaró, hangos, általában tettlegességig 

fajuló eseteket említették, holott a hosszú ideig tartó gyötrés illetve lelki terror sokkal 

súlyosabb lelki terhet jelenthet az áldozatok számára egy-egy elcsattanó pofonnál, 

ütésváltásnál. 

Ezen érzékelés oka egyrészt abban keresendő, hogy a lelki terror, megalázás stb. 

nagyon gyakran rejtve maradnak, felderítésük nehéz, és a tanárok saját bevallásuk szerint is 

kevés rálátással bírnak ezekre, másrészről pedig a diákok, amíg ennek nem elszenvedői nem 

érzik át ezek súlyosságát nem tudják az helyébe képzelni magukat. 

A diákok és pedagógusok konfliktusérzékelésével kapcsolatban fontos szem előtt 

tartanunk, hogy a diákok cselekedete mindig az iskola és az adott diákközösség 

szociokulturális kontextusában értelmeződik, ezért az egyes cselekedetek megítélése 

iskolánként, közösségenként, sőt személyenként is eltérő lehet. (vö. Sáska 2008) 

Kérdőíves kutatásunkban öt – diákok közötti – konfliktushelyzetet vizsgáltunk (lopás, 

gúnyolódás, fizikai agresszió, kiközösítés, „csicskáztatás“) három szemszögből: a 

konfliktushelyzet percepciója, az elkövetés, valamint az elszenvedés gyakorisága szerint. 

Verbális agresszió, összeszólalkozások 

Az összeszólalkozások a diák-diák konfliktusok leggyakoribb esetei. Az egymásnak 

való, hol finomabb, hol egészen durva beszólogatás, amely az egyszerű ugratástól a sértő, 

megalázó verbális agresszióig sokféle formát ölthet a diákok hétköznapi kommunikációjának 

egyik gyakori eleme. A beszólogatások, „oltások” gyakoriságát és megszokottságát a 

pedagógusok nyilatkozatai is alátámasztották, az ilyen jellegű konfliktusok esetén csak ritkán 

érzik szükségét beavatkozásnak. Ezen konfliktusok hátterében leggyakrabban az osztályon 

belüli pozíció kiharcolása, megtartása, feszültség levezetés és nem ritkán az unalom áll, a 

másik heccelése, piszkálása egyfajta szórakozásnak, unaloműzésnek is tekinthető. 
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Az osztályban betöltött pozíció, státusz kiharcolása köré szerveződő konfliktusok 

olyan osztályokban jelentkeznek gyakrabban, ahol nagy a fluktuáció, illetve ahol többféle 

szakmát tanulnak a diákok, itt a szakmák rivalizálása is gyakrabban vezethet kisebb-nagyobb 

összezördülésekhez. 

(Tanár) 

„Nagyon sok diák van, nagyon sok szakma, nagyon sokféle. Mondjuk 14 évtől kezdve, 9-10., utána a 

szakmunkás, érettségi, felnőttek. Tehát nagyon kiélezett itt a helyzet, pláne télen, amikor nem mennek 

le az udvarra. Tehát nem oszlik el a tömeg a szünetben, hanem a folyosón csoportosulnak, és a 

konfliktusok általában nem osztályon belül jelentkeznek, hanem rivalizációból. Én úgy vagyok 

osztályfőnök, hogy három szakma volt az osztályomban, és gyönyörű szépen látom, hogy …saját 

szakmában, közel azonos társadalmi helyzetből jönnek, közel azonosak a problémáik, ugyanazok a 

tanárok, felnőttek, akiket utálnak. Tehát az összekovácsolja a kis csapatot,  de amikor összezárom ezt 

a három szakmát egy osztályfőnöki órára, na ott aztán van gáz, mert hogy ott a rivalizálás beindul, 

hogy ki a király.” 

 

(Tanár) 

„Amikor a rangsor kialakul, ugye, akkor megküzdenek ezek a fiatalok azért, hogy… 

Ellenben nekem sajnos van egy tapasztalatom, illetve volt egy olyan osztályom 4 éven keresztül, ahol 

nem érték be azzal a diákok, hogy kialakuljon a rangsor, és hogy mindenki tudja, hogy hol a helye. 

Volt a fiúk között is, meg a lányok között is egy-két ember, akik szerényebbek voltak, csendesebbek 

voltak, és ezeket kimondottan gonosz módon bántották, rendszeresen, és az egész osztály. És ebben 

összefogtak, és ez elsőtől kezdve negyedik év végéig így volt, és nem lehetett egyszerűen mit csinálni 

velük. És hiába volt meg a rangsor, hogy na, én vagyok a Jani. Ők, a Janik, összefogtak, és bántották a 

szerényebbeket, csendesebbeket.” 

A verbális agresszió a leggyakoribb eszköze valaki kiközösítésének, gyötrésének. Áldozattá 

általában a gyengébb, magukat megvédeni nem tudó, gyakran társadalmi vagy testi 

szempontból hátránnyal induló diákok válnak. 

(Diák) 

„…hát van egy gyerek, akit így megszokásból is így mindenki, nem mondom, hogy én nem. 

- És mi az oka, miért? 

- Dagadt. 

- Ezért, hogy dagadt? És volt ebből már valami ügy? Vagy szólt valaki neked? 

- Áh semmi. 

- És az osztályba nincsenek olyanok, akik mondanák, hogy ezt ne csináljátok? 

- Nem, mert mindenki csinálja.” 

Nem verbális konfliktusok: 

Verekedés, tettlegesség: 

A tettlegességig fajuló durva konfliktusok a beszámolók alapján viszonylag ritkák, de ez nem 

azt jelenti, hogy a fizikai agresszió is ilyen ritka lenne. Főként a fiúk között gyakoriak a 

kisebb lökdösődések, ütésváltások, amelyek még ha játékosak, illetve fél komolyak is, 

elszenvedőjüknek komoly fizikai fájdalmat okozhatnak. Ezek egy része azonban tényleg a 

hétköznapi élet természetes velejárónak tekintendők a diákok szemszögéből. 

(Tanár) 

„Többnyire szerencsére verbális, de sokszor sajnos előfordul úgy is, hogy megpróbálják ezt fizikális 

módon is elrendezni.” 
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(Diák) 

„- Folyosón voltam és telefonoztam. Egyik gyerek kilökte a kezemből a telefont. És utána lekevertem 

neki egy fülest, de ok nélkül, vagyis azért mert kilökte. De utána bocsánatot kértem tőle. 

- És az ügy feljebb ment? 

- Nem. 

- Ő elfogadta a bocsánatkérésedet, és akkor megoldódott ezzel? 

- Igen. Hát már amúgy is ideges voltam, és akkor rárakott egy lapáttal. 

- És azóta van valamilyen feszült viszony közöttetek? 

- Jóban vagyunk.” 

Ezen konfliktustípus esetén a durvaként említett esetek két dolog miatt váltak azzá. Egyik a 

fizikai erőszak ténye, amely ezekben az esetekben valós dühtől vezérelt volt, a másik pedig az 

egész helyzet tartalma, indíttatása, személyes háttere. Az említett helyzetek legtöbbjében az 

érintett felek saját érdekeiknek a másik fél fizikai legyőzése/megsemmisítése által akartak 

érvényt szerezni. A diákok által elkövetett erőszakos cselekedetek többsége, több mint 85%-a, 

az iskolán kívül történik (Sáska idézi Noonan és Varva 2007) ezt a nyilatkozó diákok is 

megerősítették, mivel az iskolai házirend és szabályrendszer erősen szankcionálja a 

tettlegességet, ezért a nézeteltérések ilyen jellegű rendezésére iskolán kívül kerül sor, 

mindazonáltal azon iskolán kívüli esetek száma, amelyekről beszélgetőpartnereink tudomást 

szereztek szintén meglehetősen csekély. 

(Diák) 

„Hát inkább csak a veszekedések, esetleg kis civakodás. Verekedés, még, nem tudok róla, nem is baj. 

Még nem volt, mióta mi itt vagyunk. Nem tudom előtte volt-e.” 

Lopás: 

A lopásos esetek, amennyiben azokat diák-diák konfliktuskén értelmezzük, egy sajátos 

kategóriát képeznek. Az sértett kára pontosan, pénzben kifejezhetően meghatározható, 

innentől kezdve az áldozattá válás ténye megkérdőjelezhetetlen. A lopási ügyek lezárása az 

intézmény szempontjából is más megoldási módokat követel. Nagyobb az igény ugyanis a 

rendőrség bevonására, a tettes törvényi felelősségre vonására. Így az alternatív megoldások 

kevésbé kapnak, kaphatnak helyet. 

A lopásos ügyek egyik gyakori következménye valakinek a meggyanúsítása, majd ezt 

követően kiközösítése, megbélyegzése, megalázása, ami további konfliktusokhoz vezethet:  

„- Hát van egy osztálytársunk, aki két ember kibeszélt egy harmadik embernek. és ettől a harmadik 

embertől az illető visszahallotta a dolgokat, és ugye azt a két személyt, az az illető, akit ezekkel a 

dolgokkal megvádoltak, az megfenyegette, neki akart menni, meg akarta verni azt a két illetőt. És 

ugye, amikor a két illető meg akarta beszélni a dolgot, el akarta mondani az ő nézőpontjait, akkor ő 

kiment, duzzogott, csúnyán beszélt, és a mai napig nem lehet vele erről beszélni. 

- Mi lehetett ennek az egésznek a hátterében? Miért beszélték őt ki? 

- Hát, mert biztos, hogy az igazságérzetüket bántotta, amiket az az illető csinált, mert csinált durva 

dolgokat az osztályon belül, amit osztályon belül senki, nem mert megemlíteni, csak az a két illető 

- És mi volt az a durva dolog? 

- Hát, tűnt el diáknapos pénzünk, de csak ő ült mellette. Eltűnt hajlak, sminkes cucc. Másnap ugye 

hajpánt, az az ő hajában volt, fülbevaló, az ő fülébe. Pénz, nem egyszer nem kétszer. 

- Értem. Mind a mai napig fennáll ez a konfliktus helyzet vagy feszültség itt az emberek között? 

Mennyire tartjátok azt megfelelőnek, ahogy ez a dolog történt? Mi ezzel kapcsolatban a véleményetek? 

Hogyan lehetett volna máshogy? 

- Hát, hogy ment volna utána az a két illető, hogy megbeszélje vele ezt a dolgot. De, hogy, ha utána 

ment volna, akkor lehet, hogy még nagyobb konfliktus lett volna ebből. lehet, hogy verekedésig fajult 

volna a dolog, hogy nekiment volna, ideges volt. Az a két illető várt egy pár napot, hogy csillapodjon, 
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csillapodjon, nem csillapodott. Hát, hogy ő minket, aki ezt csinálta, például meg fogja verni, meg nem 

fog hazamenni. Szóval nem csodálkozok, hogy, ha senki nem mer neki szólni”. 

 Konfliktustípusok észlelése a kérdőíves vizsgálat alapján 

A tanulók észlelései alapján egy osztálytárs/iskolatárs kigúnyolása a tanulók által 

leggyakoribbnak tartott/érzékelt konfliktus-szituáció: a tanulók közel 60%-a szerint gyakran 

előfordul, hogy az iskolában kigúnyolnak egy diákot. A tanulók 35%, illetve 31%-a szerint 

fordul elő gyakran egy iskolatárs/osztálytárs kiközösítése, valamint „csicskáztatása”, vagyis 

lelki zaklatása, terrorizálása. A diákok egyötöd-egyötöd arányban érzékelik gyakorinak az 

iskolán belüli lopást, illetve a fizikai agressziót, (verekedést). Ennek némileg ellentmondanak 

a fókuszcsoportos interjúk eredményei, amelyek során az elmúlt egy-két évre visszamenőleg 

csak néhány konkrét esetet tudtak megemlíteni a diákok. 

Az aktív involválódás (elkövetés, a konfliktusszituáció kezdeményezése), vagy 

elszenvedővé válás a fenti arányokhoz képest nagyságrendileg kisebb gyakorisággal jelenik 

meg: a (bevallott) gyakori involválódás mértéke nem haladja meg a 7%-ot, a (bevallott) 

gyakori áldozattá válás pedig a 6%-ot. Az elkövetés/aktív részvételt tekintve a tanulók 

leggyakrabban (az észlelés szintjén is leggyakoribb helyzetet) a diáktárs/iskolatárs 

kigúnyolását említik: gyakran a tanulók 7%-val, ritkán pedig közel felével fordul elő, hogy 

kigúnyolja valamelyik iskolatársát. 

Az aktív részvétel aránya a fizikai agresszió, illetve a kiközösítés esetében közel 

azonos: a tanulók 3-3%-val fordul elő gyakran, közel egynegyedével pedig ritkán, hogy ők 

maguk megütik vagy, kiközösítik egyik társukat.  

A tanulók közel 3%-a vallja azt, hogy valamelyik diáktársát gyakran „csicskáztatja”. 

Ez a helyzet a tanulók további 12%-a esetén jelenik meg kisebb gyakorisággal, az 

elszenvedők aránya mintegy 10%. 

A diáktárs anyagi megkárosítása jelenik meg legkisebb gyakorisággal: a tanulók 

mintegy 96%-a vallja azt, hogy soha nem fordul(t) vele elő, hogy diáktársától lopjon. Ezzel 

szemben éppen a lopást illetően vallja a tanulók viszonylag nagy aránya (44%-a) azt, hogy 

előfordult már velük ilyen eset. 

A fizikai agressziót, illetve a kiközösítést külön-külön a tanulók mintegy ötöde 

tapasztalhatta a saját bőrén és mintegy 10% körüli azok aránya, akik a „csicskáztatás” 

elszenvedői. 

  



99 

2. táblázat: Konfliktusok észlelése, elkövetése és áldozattá válás a diákok körében 

  
Gyakran Ritkán Soha Összesen N 

Milyen gyakran 

fordul elő az 

iskolában, hogy 

a diákok… 

… lopnak egymástól 21 51,1 28 100 3882 

… kigúnyolnak egy diákot 58,6 35,4 6 100 3881 

… megütnek egy diákot 20,1 53,3 26,6 100 3886 

… kiközösítenek egy diákot 35,0 51,2 13,8 100 3882 

… a kisebbeket, gyengébbeket 

„csicskáztatják” 
31,6 42,7 25,7 100 3889 

Milyen gyakran 

fordul elő veled, 

hogy… 

 
Gyakran Ritkán Soha Összesen N 

… ellopsz valamit 0,8 2,8 96,3 100 3897 

… kigúnyolsz egy diákot 6,8 49,3 44 100 3891 

… hogy megütsz egy diákot 3,2 26,2 70,6 100 3891 

… kiközösítesz egy diákot 3,5 24,0 72,5 100 3888 

… a kisebbeket, gyengébbeket 

„csicskáztatod” 
2,7 12,1 85,2 100 

3896 

 
Gyakran 

Volt már 

ilyen 
Soha Összesen 

 

…tőled lopnak el valamit 3,1 44,8 52,1 100 
3893 

… téged gúnyolnak ki 5,5 50,5 44 100 3890 

… téged ütnek meg  1,4 18,3 80,3 100 3889 

… téged kiközösítenek  3,2 20,5 76,3 100 
3883 

… téged „csicskáztatnak" 1,4 7,8 90,8 100 3888 

AVR 2012 

Az öt említett szituációban való aktív részvételt vizsgálva megfigyelhetjük, hogy a 

tanulók mintegy harmada azt vallja, hogy egyik szituáció-típusban sem volt aktív résztvevő. 

A tanulók 27%-a egy, közel 20%-a kettő, 11 százaléka három, mintegy 6%-a négy 

szituációban involválódott aktív résztvevőként. 

Az érintettség vonatkozásában azt láthatjuk, hogy a tanulók mintegy negyede egyik 

említett szituációnak sem volt elszenvedője. A tanulók mintegy felét 2 vagy 4 szituáció 

érintette, továbbá 10% azok aránya, aki 4 vagy akár mind az 5 szituáció elszenvedői voltak. 

3. táblázat: Az iskolai konfliktusok különböző típusainak kumulálódása involváltság. illetve a 

szituáció elszenvedőjeként 

Hány konfliktustípusnak volt aktívan 

kezdeményezője az öt említett közül – N 

= 3908 

% 
Hány szituáció-típus elszenvedője (volt) 

az öt említett közül – N = 3908 
% 

Egyikben sem 34,6 Egyik sem 26,2 

Egyikben az említett öt helyzetből 27,1 Egyik az említett öt helyzetből 27,4 

Kettőben az említett öt helyzetből 19,7 Kettő az említett öt helyzetből 23,5 

Háromban az említett öt helyzetből 11,5 Három az említett öt helyzetből 14,0 

Négyben az említett öt helyzetből 5,9 Négy az említett öt helyzetből 6,1 

Mind az öt szituációban 1,3 Mind az öt szituáció 2,9 

Összesen 100 Összesen 100 

AVR 2012 

A tanulókat az alapján, hogy voltak-e már okozói vagy elszenvedői egy-egy 

konfliktusszituációnak négy típusba soroltuk. A diákoknak kevéssel több mint felére igaz, 

hogy legalább egy szituációnak volt már kezdeményezője, miközben szenvedőalanya is volt 
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legalább egy szituáció-típusnak: („adok-kapok” típus). Közel 13% azok aránya, akik – 

állításuk szerint – sem aktívan, sem elszenvedőként nem vettek részt a felsorolt szituációkban 

(„ártatlan-ártalmatlan” típus). Ehhez közeli azok aránya, akik legalább egy szituációban 

aktívan involválódtak, ugyanekkor viszont azt állítják magukról, hogy egyetlen szituációnak 

sem voltak szenvedőalanyai („kiskirályok: én adok-te kapsz” típus). Végül, a tanulók kevéssel 

több, mintegy egynegyede (22%-a) legalább egy szituációnak szenvedő-alanya volt, 

miközben az aktívan involváltság nem jellemző rá („áldozatok: nem adok, csak kapok” típus). 

4. táblázat: Involválódás és elszenvedővé válás közötti összefüggés (%) 

N = 3908 

p = 0,000 

Egyetlen szituációnak sem 

elszenvedője 

Legalább egy szituáció 

elszenvedője 
Összesen 

Aktívan nem involvált 
12,6  

“ártatlan-ártalmatlan” 

22,0 

“nem adok, csak kapok” 
34,6 

Aktívan involvált legalább 

egy szituációban 

13,5 

“Én adok, Te kapsz” 

51,9 

“adok-kapok” 
65,4 

Összesen 26,2 73,8 100 

AVR 2012 

Amennyiben a legnagyobb gyakorisággal előforduló, „fajsúlyát” tekintve pedig talán a 

valamelyest enyhébbnek tekinthető konfliktus-helyzettől, vagyis a gúnyolódástól eltekintünk 

úgy közel 20%-kal csökken az adok-kapok”-típusba sorolhatók aránya, továbbá 

megkétszereződik a „ártatlan-ártalamtlan”-típusba tartozók aránya, és 7%-kal nő az nem 

adok, csak kapok-típus aránya. 

5. táblázat: Elkövetővé és elszenvedővé válás közötti összefüggés (a gúnyoláson kívüli helyzetek 

alapján) 

N = 3908 

p = 0,000 

Egyetlen szituációnak 

sem elszenvedője 

Legalább egy szituáció 

elszenvedője 
Összesen 

Aktívan nem involvált 
24,7 

“ártatlan-ártalmatlan” 

29,3 

“nem adok, csak kapok” 
54,0 

Elkövetőként legalább egy 

szituációban involvált 

13,5 

“Én adok, Te kapsz” 

32,4 

“adok-kapok” 
46,0 

Összesen 38,3 61,7 100,0 

AVR 2012 

3.3. Az elkövetés gyakorisága (kezdeményezőként/elkövetőként való involválódás) 

Az elszenvedés aránya minden esetben nagyobb az elkövetés arányánál, ennél viszont 

lényegesebb az elkövetés és elszenvedés arányának háttérváltozók szerinti eloszlása. 

Szignifikáns összefüggések az elkövetést tekintve nem és képzési típus, az elszenvedést 

tekintve pedig képzési típus és családi a háttér (anya legmagasabb iskolai végzettsége) szerint 

figyelhetők meg. A családi gazdasági helyzet pedig mind az elkövetés, mind pedig az 

elszenvedés gyakoriságával szignifikáns összefüggést mutat.  
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28. ábra: Elkövetővé és elszenvedővé válás nem, évfolyam, képzési típus és családi háttér  

 
AVR 2012 

Az elkövetés gyakorisága nemek szerint 

Minden vizsgált konfliktustípus esetében a fiúk nagyobb arányban jelennek meg 

elkövetőként, mint a lányok. A legnagyobb különbség fizikai agresszió esetén mutatkozik: a 

fiúk 40%-a vallja azt, hogy gyakran vagy ritkán megüt egy diákot szemben a lányok körében 

tapasztalható 18%-kal. Mintegy 11%-os különbség figyelhető meg a gúnyolódás esetében 

(61%/50%), mindössze 3, illetve 2%-os különbség a „csicskáztatás” és a lopás 

vonatkozásában. A kiközösítést tekintve nincs (statisztikailag szignifikáns) különbség lányok 

és fiúk között. 

 

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fiú

Lány

9-10. osztály

11-12. osztály

Érettségit nem adó képzés

Érettségit adó képzés

Érettségi alatt

Érettségi

Érettségi felett

Átlagos

Enyhén deprivált

Súlyosan deprivált

61,0% 

62,9% 

60,6% 

63,1% 

65,5% 

59,3% 

63,5% 

59,7% 

59,1% 

60,9% 

62,3% 

68,4% 

52,8% 

39,3% 

47,1% 

44,7% 

50,7% 

43,0% 

45,1% 

46,2% 

49,0% 

46,6% 

42,9% 

51,6% 

Elszenvedő

Elkövető
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6. táblázat: Milyen gyakran fordul elő veled, hogy … 

  
Gyakran 

Volt már 

ilyen 
Soha Összesen N 

… ellopsz valamit  

(p = 0,009) 
Fiú 0,9 3,7 95,5 100 

3851 
Lány 0,8 2 97,2 100 

… kigúnyolsz egy diákot  

(p = 0,000) 

Fiú 7,4 54,2 38,4 100 
3845 

Lány 6 44,5 49,5 100 

… megütsz egy diákot  

(p = 0,000) 

Fiú 4,1 36,5 59,4 100 
3845 

Lány 2,1 16,1 81,8 100 

… kiközösítesz egy diákot 

 (p = 0,269) 

Fiú 3,8 24,5 71,6 100 
3842 

Lány 3 23,6 73,4 100 

… a kisebbeket, gyengébbeket 

„csicskáztatod” 

(p = 0,006) 

Fiú 3,1 13,5 83,4 100 
3850 

Lány 2,2 10,8 87 100 

AVR 2012 

Az elkövetés gyakorisága képzési típus szerint 

Képzési típus szerint a gyakori involválódás aránya minden esetben az érettségit nem 

adó képzésre járók körében nagyobb, számottevő különbségek azonban nem mutatkoznak. Az 

egyes szituációkban ritkán történő involválódás esetén már nagyobb különbségek is 

megfigyelhetők, a magasabb arányok minden esetben az érettségit nem adó képzésre járókra 

jellemzőek (ld. a gúnyolódást, illetve a kiközösítést). Amennyiben nem a gyakori előfordulás, 

hanem összességében az előfordulás mentén (vagyis aszerint, hogy gyakoriságtól függetlenül 

előfordult-e az adott konfliktus-helyzet) végzünk összehasonlítást, úgy a képzés típus 

vonatkozásában egyetlen szituáció-típus (a fizikai agresszió) esetén látunk 10% feletti eltérést. 

Míg fizikai agresszió az érettségit adó képzésre járók mintegy háromnegyedére (75%-ra) saját 

bevallásuk szerint nem jellemző, addig ez az arány az érettségit nem adó képzésre járók 

esetében 63%. 

7. táblázat: Milyen gyakran fordul elő veled, hogy… 

  
Gyakran 

Volt már 

ilyen 
Soha Összesen N 

… ellopsz valamit 

(p = 0,000) 

Érettségi nem 

adó képzés 
1,3 4,1 94,6 100 

3897 
Érettségit adó 

képzés 
0,5 2,1 97,4 100 

… kigúnyolsz egy diákot  

(p = 0,000) 

Érettségi nem 

adó képzés 
8,9 47,5 43,6 100 

3891 
Érettségit adó 

képzés 
5,4 50,4 44,2 100 

… megütsz egy diákot  

(p = 0,000) 

Érettségi nem 

adó képzés 
4,9 31,6 63,5 100 

3891 
Érettségit adó 

képzés 
2,1 22,8 75,1 100 

… kiközösítesz egy diákot  

(p = 0,000) 

Érettségi nem 

adó képzés 
4,9 23 72,1 100 

3888 
Érettségit adó 

képzés 
2,6 24,6 72,8 100 

… a kisebbeket, 

gyengébbeket 

„csicskáztatod” 

(p = 0,000) 

Érettségi nem 

adó képzés 
3,8 13,2 83 100 

3896 
Érettségit adó 

képzés 
2 11,4 86,6 100 
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AVR 2012 

Az elkövetés gyakorisága évfolyamok szerint 

Évfolyamok szerint az involváltság mértéke a legtöbb szituáció esetében 

(statisztikailag szignifikánsan) nem változik, mindössze a fizikai agresszió vonatkozásában 

figyelhető meg kisebb eltérés: éspedig az involváltság mértéke és gyakorisága nagyobb a 9-

10. évfolyamosok körében, a felsőbb évfolyamosokhoz képest. 

8. táblázat: Érintettség és évfolyam közötti összefüggés 

Milyen gyakran fordul elő 

veled, hogy…  
Gyakran 

Volt már 

ilyen 
Soha Összesen N 

… ellopsz valamit 

(p = 0,954) 

9-10. osztály 0,9 2,9 96,2 100 
3896 

11-12. osztály 0,8 2,8 96,4 100 

… kigúnyolsz egy diákot 

(p = 0,055) 

9-10. osztály 6 48,6 45,4 100 

3890 
11-12. osztály 7,6 50 42,4 100 

… megütsz egy diákot 

 (p = 0,001) 

9-10. osztály 3,8 28 68,2 100 

3890 
11-12. osztály 2,5 24,2 73,3 100 

… kiközösítesz egy diákot 

(p = 0,299) 

9-10. osztály 3,6 23 73,4 100 
3887 

11-12. osztály 3,3 25,1 71,6 100 

… a kisebbeket, gyengébbeket 

„csicskáztatod”  

(p = 0,483) 

9-10. osztály 2,6 12,7 84,8 100 
3895 

11-12. osztály 2,8 11,5 85,8 100 

AVR 2012 

Az elkövetés gyakorisága a családi háttér szerint 

Az involválódás mértéke legtöbb esetben statisztikai összefüggést mutat az anya 

iskolai végzettségével, és bár a gyakoriság mértékében jelentős különbségek nem 

mutatkoznak megállapítható, hogy azok a tanulók, akiknek édesanyja érettséginél magasabb 

végzettséggel bír gyakrabban vállnak elkövetővé, vagy legalábbis nagyobb mértékben vallják 

azt be (ld. a függelék 2. táblázatát). 

Családi gazdasági háttér4 ilyen szempontból erősebb magyarázó változónak bizonyul. 

A súlyosan deprivált helyzetű tanulók kétszer akkora gyakorisággal válnak a konfliktusok 

kezdeményezőivé, mint a náluk előnyösebb anyagi helyzetben lévő diákok. Az átlagos és 

enyhén deprivált helyzetű tanulók közötti különbségek nem jelentősek. 

                                                 

4
 A kérdőíves vizsgálat során a diákok családi-gazdasági helyzetével kapcsolatos változókból (autóval, 

számítógéppel, internet-kapcsolattal való rendelkezés, villanyáram kikapcsolásának előfordulása, fűtés 
pénzhiány miatti kényszerű szüneteltetése) standardizálást követően egy összevont változót hoztunk létre. Az 
így létrejött folytonos változó alapján a tanulókat három csoportba soroltuk: átlagos helyzetű (jellemzően 
rendelkeznek autóval, számítógéppel, internet-kapcsolattal, nem fordult elő súlyos anyagi probléma), deprivált 
helyzetű tanulók (az átlagos helyzetűekhez képest kisebb arányban rendelkeznek számítógéppel és internet-
kapcsolattal, autóval relatíve kis részük rendelkezik, súlyos anyagi probléma keveseknél fordul elő) és súlyosan 
deprivált helyzetűek (az átlagos helyzetűekhez képest kisebb arányban rendelkeznek autóval, nagy többésgük 
nem rendelkezik számítógéppel / internet-kapcsolattal, közel felük súlyos anyagi gondokkal küzd). 
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9. táblázat: Az egyes konfliktushelyzetekbe (kezdeményezőként) való involválódás gyakorisága a 

családi (gazdasági) háttér szerint 

Milyen gyakran fordul elő 

veled, hogy…  
Gyakran 

Volt már 

ilyen 
Soha Összesen N 

… ellopsz valamit 

p = 0,000 

Átlagos 0,8% 2,4% 96,8% 100 

3782 Enyhén deprivált 0,4% 2,5% 97,1% 100 

Súlyosan deprivált 2,4% 6,2% 91,4% 100 

… kigúnyolsz egy diákot 

p = 0,000 

Átlagos 6,3% 50,8% 42,9% 100 

3777 Enyhén deprivált 5,8% 47,4% 46,8% 100 

Súlyosan deprivált 12,7% 43,7% 43,7% 100 

… hogy megütsz egy 

diákot 

p = 0,003 

Átlagos 3,0% 26,8% 70,2% 100 

3777 Enyhén deprivált 2,4% 24,2% 73,4% 100 

Súlyosan deprivált 5,9% 28,0% 66,0% 100 

… kiközösítesz egy diákot 

p = 0,005 

Átlagos 3,2% 24,6% 72,1% 100 

3773 Enyhén deprivált 3,1% 21,5% 75,4% 100 

Súlyosan deprivált 6,2% 26,1% 67,7% 100 

… a kisebbeket, 

gyengébbeket 

„csicskáztatod” 

p = 0,204 

Átlagos 2,7% 12,3% 85,1% 100 

3781 Enyhén deprivált 2,0% 11,0% 86,9% 100 

Súlyosan deprivált 4,1% 12,7% 83,2% 100 

AVR 2012 

Az áldozattá válás gyakorisága 

A tanulók mintegy negyedére jellemző, hogy azért nem akar iskolába menni, mert 

(gyakran vagy ritkán) fél attól, hogy egyik iskolatársa vagy tanára piszkálni fogja. A tanulók 

mintegy 9%-a csak tanára, 11%-pedig csak iskolatársa piszkálódásától fél. Az iskolatársuk és 

tanáruk piszkálódásától egyaránt tartó tanulók aránya 5%.  

 

10. táblázat: Milyen gyakran fordul elő, hogy azért nem akarsz iskolába menni, mert attól félsz, 

hogy… 

N = 3892 

p = 0,000 
… egy tanár piszkálni, bántani fog? 

… más tanulók 

piszkálni, bántani 

fognak? 

Gyakran Ritkán Soha Összesen 

Gyakran 0,5 0,6 2,2 3,3 

Ritkán 0,9 2,9 8,7 12,5 

Soha 1,6 7,7 74,8 84,2 

Összesen 3,0 11,2 85,8 100 

AVR 2012 

 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a diákok ilyen irányú félelmei mennyire alapulnak 

valós tapasztalatokon, azaz, mennyire esik egybe azok tábora, akik gyakran válnak valamely 

konfliktushelyzet áldozatává és akik úgy nyilatkoztak, hogy gyakran félnek diáktársuk 

piszkálódásától. Azon diákok 40%-a, akik gyakran érzik úgy, hogy nem akarnak iskolába 

menni, mert félnek egy diáktársuk piszkálásától, a potenciális áldozat azaz a “nem adok, csak 

kapok” csoportba tartozik,, őket tekinthetjük azoknak akik áldozattá válásuk miatt lelkileg is a 

legmegterheltebbek (ők a megkérdezett összes diák 1,3%-át teszik ki). Ugyanakkor a „nem 
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adok csak kapok” kategóriába tartozók 77,5%-a soha nem érzi azt, hogy félne iskolába menni 

diáktársai piszkálódása miatt. A gyakran „félő” diákok mintegy 60 % az “adok-kapok” 

kategóriába tartozik. 

Akikkel gyakran előfordul, hogy félnek valamelyik iskolatársuk piszkálódásától, azok 

körében az áldozattá válás (minden konfliktustípus esetén) gyakoribb, leggyakrabban 

elszenvedett konfliktusként ők a kigúnyolást (50,4%) és a kiközösítést jelölték meg (36,7%). 

Az egyes konfliktustípusok gyakori elszenvedői között a legnagyobb arányban a 

csicskáztatás (47,3%) és a kiközösítés (38,2%) áldozatai nyilatkoztak úgy, hogy gyakran 

félnek iskolába menni. 

Az áldozattá válás gyakorisága nemek szerint 

Az áldozattá válás esetében (mind diák-diák, mind tanár-diák viszonylatban) a nemek 

között szignifikáns különbségek figyelhetők meg, az eltérés azonban nagyobb diák-diák 

viszonylatban, mint a tanár diák viszonylatban. A lányok 21%-ra jellemző, hogy (gyakran 

vagy ritkán) fél attól, hogy valamelyik iskolatársa piszkálni, bántani fogja. A fiúk körében ez 

az arány 11%. A tanár piszkálásától a lányok 16%-a, a fiúk 13%-a fél. A fiúk körében tehát 

nagyobb azok aránya, akik a tanári piszkálódástól tartanak szemben azokkal, akik valamelyik 

osztálytársuktól tartanak. A lányok esetében azonban ez a tendencia a fordítottan érvényes és 

különbség is nagyobb a fiúk esetén tapasztalthoz eltéréshez képest (5% / 2%). (ld. a Függelék 

3. és 4. táblázatait) 

Az öt vizsgált konfliktus-szituációból három szituáció-típus esetén látunk nem szerint 

(statisztikailag szignifikáns) különbséget a szituáció elszenvedése vonatkozásában: a 

kiközösítés (28%-os előfordulási aránnyal), továbbá a lopás (50%-os előfordulási aránnyal) a 

lányok körében gyakoribb, a fizikai agresszió, pedig a fiúk körében (29%-os előfordulási 

aránnyal). 

Az öt vizsgált konfliktus-szituációból három esetén tapasztalható nemek szerinti 

jelentősebb különbség: a lányokat gyakrabban érinti a kiközösítés és gyakrabban is lopnak 

tőlük, míg a fiúk nagyobb arányban válnak fizikai agresszió elszenvedőivé.  

11. táblázat: Milyen gyakran fordul elő veled, hogy … 

  
Gyakran 

Volt már 

ilyen 
Soha Összesen N 

.. tőled lopnak el valamit  

p = 0,050 

Fiú 3,1 42,9 54 100 
3847 

Lány 3,1 46,7 50,2 100 

... téged gúnyolnak ki  

p = 0,645 

Fiú 5,1 50,5 44,4 100 
3844 

Lány 5,8 50,5 43,7 100 

… téged ütnek meg  

p = 0,000 

Fiú 2,1 26,5 71,3 100 
3843 

Lány 0,7 10,1 89,2 100 

… téged kiközösítenek  

p = 0,000 

Fiú 2,9 15,9 81,2 100 
3837 

Lány 3,5 24,9 71,6 100 

… téged "csicskáztatnak"  

p = 0,935 

Fiú 1,5 7,7 90,8 100 
3842 

Lány 1,3 7,9 90,8 100 

AVR 2012 
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Az áldozattá válás gyakorisága képzési típus szerint 

A képzési típus szerint két konfliktushelyzet esetén figyelhetünk meg különbséget, 

egyrészt a lopás, másrészt pedig a fizikai agresszió vonatkozásában. Az elszenvedők aránya 

mindkét esetben az érettségit nem adó képzéstípusban tanulók körében nagyobb (53%, illetve 

23%) szemben az érettségit adó képzésben tanulók köréven megfigyelhető arányokkal (44%, 

illetve 17%). 

12. táblázat: Milyen gyakran fordul elő veled, hogy… 

  
Gyakran 

Volt már 

ilyen 
Soha Összesen N 

... tőled lopnak el valamit 

p = 0,000 

Érettségit nem 

adó képzés 
4,3 48,8 46,9 100 

3892 
Érettségit adó 

képzés 
2,3 42,1 55,5 100 

... téged gúnyolnak ki 

p = 0,124 

Érettségit nem 

adó képzés 
6,1 48,4 45,5 100 

3889 
Érettségit adó 

képzés 
5,1 51,5 43,4 100 

… téged ütnek meg 

p = 0,000 

Érettségit nem 

adó képzés 
2,1 21,3 76,6 100 

3888 
Érettségit adó 

képzés 
1 16,2 82,8 100 

… téged kiközösítenek  

p = 0,275 

Érettségit nem 

adó képzés 
3,5 21,3 75,2 100 

3882 
Érettségit adó 

képzés 
3 19,7 77,3 100 

… téged "csicskáztatnak" p 

= 0,142 

Érettségit nem 

adó képzés 
1,8 7,1 91,1 100 

3887 
Érettségit adó 

képzés 
1,2 8,1 90,7 100 

AVR 2012 

Az áldozattá válás gyakorisága évfolyam szerint 

Az évfolyam, szerint egy konfliktus-szituációban figyelhetők meg különbségek: a 

gúnyolódást elszenvedők nagyobb arányban fordulnak elő a felsőbb évfolyamokon (58%). 

13. táblázat: Milyen gyakran fordul elő veled, hogy… 

    Gyakran 
Volt már 

ilyen 
Soha Összesen N 

... tőled lopnak el valamit 

 p = 0,084 

9-10. osztály 3,5 43,4 53 100 
3893 

11-12. osztály 2,6 46,2 51,2 100 

... téged gúnyolnak ki 

p = 0,013 

9-10. osztály 5,8 48,1 46,1 100 
3890 

11-12. osztály 5,1 52,8 42,2 100 

… téged ütnek meg 

p = 0,192 

9-10. osztály 1,5 19,3 79,3 100 
3889 

11-12. osztály 1,4 17 81,6 100 

… téged kiközösítenek  

p = 0,089 

9-10. osztály 3,3 19 77,7 100 
3883 

11-12. osztály 3,1 21,8 75,1 100 

… téged "csicskáztatnak"  

p = 0,337 

9-10. osztály 1,2 8,1 90,7 100 
3888 

11-12. osztály 1,6 7,3 91,1 100 

AVR 2012 
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Az áldozattá válás gyakorisága a családi háttér szerint 

Az anya iskolai végzettsége szerint a lopás esetén látunk különbséget: a lopást 

elszenvedők aránya azok körében a legkisebb, akiknél az anya érettségi szintű iskolai 

végzettséggel rendelkezik (ld. a Függelék 5. táblázatát). 

A családi gazdasági háttér az áldozattá válás esetén is erősen magyarázó változónak 

bizonyul. Ebben a vonatkozásban az enyhén és súlyosan deprivált hátterű diákokkal egyaránt 

gyakrabban fordul elő az, hogy egy-egy konfliktushelyzet elszenvedőivé válnak. A súlyosan 

deprivált gazdasági helyzetben élő diákok ez esetben is markánsabban eltérnek a másik két 

csoportba tartozó diákoktól. 

14. táblázat: Milyen gyakran fordul elő veled, hogy… 

  
Gyakran 

Volt már 

ilyen 
Soha Összesen N 

… tőled lopnak el valamit 

p = 0,000 

Átlagos 2,1 44,6 53,3 100 

3780 Enyhén deprivált 3,4 43,8 52,8 100 

Súlyosan 

deprivált 
7,8 49,9 42,3 100 

... téged gúnyolnak ki 

p = 0,105 

Átlagos 5,1 49,8 45,1 100 

3777 Enyhén deprivált 5,4 51,1 43,5 100 

Súlyosan 

deprivált 
7,8 52,7 39,5 100 

… téged ütnek meg 

p = 0,035 

Átlagos 1,3 17,5 81,2 100 

3776 Enyhén deprivált 1,5 18,5 80,1 100 

Súlyosan 

deprivált 
2,7 22,4 74,9 100 

… téged kiközösítenek  

p = 0,003 

Átlagos 2,7 19,2 78,1 100 

3771 Enyhén deprivált 3,2 21,4 75,4 100 

Súlyosan 

deprivált 
5,9 22,9 71,2 100 

… téged "csicskáztatnak"  

p = 0,000 

Átlagos 1,2 7,9 90,9 100 

3775 Enyhén deprivált 1,0 7,7 91,3 100 

Súlyosan 

deprivált 
4,0 7,5 88,4 100 

AVR 2012 

Tanulók közötti konfliktusok észlelése a tanárok és iskolaigazgatók szemszögéből 

A kutatásban vizsgált konfliktushelyzetek előfordulási gyakoriságát az iskola szereplői 

(statisztikailag is erősen szignifikánsan) eltérően látják. Az adatok alapján az iskolai 

hierarchiában felfelé haladva egyre kevesebb az észlelt konfliktusok száma: mindegyik 

konfliktus-szituáció előfordulását a diákok észlelik gyakoribbnak, őket követik a 

pedagógusok, majd végül az igazgatók. 

A különbség a viszonylag gyakrabban előforduló gúnyolódás esetén a legnagyobb, a 

diákok 59%-a által gyakoriként észlelt eseményt a tanárok 38%-a, az igazgatók 21%-a észleli 

gyakran előforduló szituációként. További két nagyobb különbség a kiközösítés, illetve a 

„csicskáztatás” vonatkozásában figyelhető meg. E két esetben viszont a tanárok és 

pedagógusok által vélt/észlelt előfordulási arányok immár közelebb állnak egymáshoz.  

A lopás és a verekedés esetén áll a diákok, tanárok és igazgatók észlelése a 

legközelebb egymáshoz. A lopást a diákok 21%-a, a tanárok 20%-a, az igazgatóknak 10%-a 
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tartja gyakran előforduló eseménynek. A fizikai agressziót a diákok 20%-a látja gyakorinak, a 

tanárok és igazgatók pedig 13%-a. 

2. ábra: Az egyes konfliktus-típusok előfordulási gyakoriságának észlelése az iskolai egyes 

szereplői által – gyakori esetként észlelők aránya (%)
5
 

 
AVR 2012 

Az iskola mérete (diáklétszám) szerint azt tapasztalhatjuk, hogy a nagyobb, 500 fő 

feletti iskolákban gyakrabban fordulnak elő az említett konfliktus-helyzetek, különösen igaz 

ez a gúnyolódásra, a „csicskáztatásra”, illetve a kiközösítésre. (ld. a függelék 6. és 7. 

táblázatát) 

Az iskolák csoportosítása a diák-diák konfliktusok diákok által észlelt gyakorisága 

alapján 

Az eddigi eredmények mind a tejes minta elemzésével születtek kíváncsiak voltunk 

azonban, hogy a különböző konfliktusok hogyan oszlanak meg a különböző intézmények 

között, illetve hogy mi jellemzi azokat az intézményeket, amelyekben a konfliktusok nagyobb 

számban fordulnak elő. 

Az intézmények csoportosításához a diákok által észlelt konfliktusok gyakoriságát 

vettük alapul, majd négy kategóriát alakítottunk ki: azokat az intézményeket ahol a diákok 

kevesebb, mint 10%-a nyilatkozott úgy, hogy az említett konfliktushelyzetek közül négy vagy 

                                                 

5
 Megjegyzendő, hogy az iskolák szerint kisebb-nagyobb különbségek vannak: mind a tanulók, mind pedig a 

pedagógusok észlelése (bár konfliktusok szerint változó minimum-, és maximum-értékkel, azonban minden 
konfliktus-helyzet esetén) széles intervallumon mozog, továbbá egy-egy intézményen belül jelentős 
különbségek mutatkoznak továbbá a diákok és a pedagógusok észlelései között: a lopást tekintve 50%-os, a 
gúnyolást tekintve akár 65%-os, a fizikai agresszió esetén 42%-os, a zaklatás vonatkozásában 50%-os eltérés is 
tapasztalható a tanár-diák észlelési arányok között. 
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öt gyakran előfordul problémamentes6 intézményeknek neveztük. További kategóriák: 10-

20% inkább problémamentes, 20-30% inkább problémás, 30% felett problémás intézmények. 

Ez alapján a vizsgált intézmények 35%-a számít inkább problémás vagy problémás 

intézménynek, ezekbe az iskolákba jár a megkérdezett diákok mintegy negyede. 

15. táblázat: Az intézmények csoportosítása az diákok által észlelt konfliktusok gyakorisága 

alapján 

 
N % 

Intézmények 

száma 
% 

Négy vagy öt 

diákok közötti 

konfliktus-

típus a diákok 

… 

… 0-10%-a szerint gyakori 

előfordulású: problémamentes 

intézmény 

1884 48,2 20 40,0 

… 10-20%-a szerint gyakori 

előfordulású 

inkább problémamentes 

intézmény 

1012 25,9 13 26,0 

… 20-30%-a szerint gyakori 

előfordulású 

inkább problémás intézmény 

584 14,9 9 19,0 

… legalább 30%-a szerint gyakori 

előfordulású 

problémás intézmény 

428 11,0 8 16,0 

Összesen 3908 100 50 100 

AVR 2012 

Az intézmények csoportosítása után kerestük az összefüggést a különböző 

háttérváltozók és az iskolák „problémássága” között:7 

- a problémásabb intézmények felé haladva folyamatosan nő a hátrányos- illetve a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya; 

- az inkább problémás és problémás intézmények háromnegyedében a súlyosan 

deprivált gazdasági környezetben élő tanulók aránya átlag fölötti értékeket mutat; 

- az iskola mérte nem mutat összefüggést a problémássággal; 

- a problémás iskolák diákjai között legmagasabb azok aránya (5,9%) akik gyakran 

érzik úgy, hogy nem akarnak iskolába menni, mert félnek egy diáktársuk piszkálástól 

és a problémamentes iskolákban a legmagasabb azok aránya, akik soha nem félnek 

iskolába menni (86,3%); 

- a problémamentes intézményekben érzi úgy a legkevesebb diák (6,5%), hogy senkihez 

sem tud fordulni segítségért, ha egy diáktársával személyes problémája támad (ez a 

többi intézménytípusban 9-11% között mozog); 

- a diákokra konfliktushelyzet esetén jellemző attitűd
8
 összefügg az iskola problémás 

voltával:  

                                                 

6
 Az elnevezés természetesen nem azt jeleni, hogy ezekben az intézményekben elfogadhatónak tartjuk az 

észlelt konfliktusok számát, pusztán a mintában elfoglalt relatív helyzetükre vonatkozik. 
7
 Az idevágó táblázatokat a függelék tartalmazza 

8
 A három attitűd-faktor: hatalom/erő, visszahúzódó, vitarendező attitűd-faktor főkomponens-elemzéssel 

került kialakításra 9 itemes attitűd-kérdéssor alapján. Részletekért ld. Sági Matild írását. 
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 a hatalom/erő alapú, illetve a visszahúzódó attitűd pozitívan korrelál a 

problémássággal, vagyis minél erősebb egyik vagy másik attitűd, annál 

problematikusabb az iskola;  

 a vitarendező attitűd pedig negatívan, azaz: minél erősebb ez az attitűd, annál 

kevésbé társul hozzá a problematikusság; 

 

Konfliktusokra adott jellemző válaszok/válaszreakciók, illetve ezek megítélése 

A diákok és tanárok különböző konfliktushelyzetekre adott reakcióját egyrészt az 

interjúkon, másrészt a kérdőíves kutatás eredményeinek felhasználásával vizsgáltuk. A diákok 

konfliktusokra adott válaszreakciói betekintést engednek konfliktuskezelési kultúrájukba, a 

tanárok válaszreakciói pedig információkat adnak arról, hogy a diákok milyen példákat 

láthatnak maguk körül tanáraik konfliktusrendezése során. 

A konfliktushelyzetekre adott válaszreakciókat a kérdőívben többféle megközelítéssel 

vizsgáltuk. Egyrészt a diákokat megkérdeztük, hogy ők maguk hogyan reagálnak egy-egy 

őket érintő konfliktus esetén, majd rákérdeztünk a diákok és tanárok konfliktusrendezési 

percepciójára, azaz hogyan látják, milyen módok és technikák fordulnak elő leggyakrabban 

intézményükben egy-egy konfliktus esetén. 

Az interjúk alapján a kisebb konfliktusokat gyakran a pedagógusok is természetesnek 

találják, azokkal nem is foglalkoznak. Meglátásuk szerint a diákok ezeket gyorsan lerendezik. 

Van olyan vélekedés mely szerint bizonyos konfliktusokba nem is szabad beavatkozni, mert a 

bekéltetéssel csak a konfliktus helyzet fennmaradását érik el, és kicsi az esély, hogy egy 

mindkét fél megelégedésével záruló megoldást találjanak, így az eljárással gyakorlatilag 

nagyobb kárt okoznának, mint amennyi hasznot az hozna. 

„A konfliktusoknak és egymásnak-feszüléseknek van egy sajátos dinamikája: most ők vannak éppen 

rosszban, két hét múlva meg mással harcolnak.” 

(Tanár) 

A tanári beavatkozás a pedagógusok egyéni érzékenységének is függvénye, valaki 

érzékenyebb, több konfliktust tár fel, illetve avatkozik be azok megoldásába, mások 

kevesebbet érzékelnek és több esetben gondolják úgy, hogy a diákok dolga azt lerendezni 

egymás között. 

(Diák) 

„- Elkezdett nekem magyarázni, meg apázni. Apám pedig már 8 éve meghalt. Ezen felhúztam magam, 

meg mondta hogy nagyképű vagyok. Kihívott engem óra után. Verekedni. Én ki is mentem, aztán 

kapott. Az egész iskola látta. 

- A pedagógusok is látták? 

- Nem csináltak semmit. Másnap jövök iskolába, bementem az osztályba. Igaz hogy az osztályfőnököm 

normálisan elbeszélgetett velem, mondta, hogy nem ez a megoldás. Meg biológia órán a tanárnő volt 

velünk, a csaj már akkor is nekem akart jönni, csak a bio tanárnő kihívott engem, hogy nyugodjak le. 

Nem csináltak semmit. Annyi hogy ki kezdte? De még egy beírás sem lett, semmi.  

 

Az interjúk alapján a diák-diák konfliktusok egyik bevett megoldása, hogy a két fél az 

összezörrenés után nem szól egymáshoz, távolságot tartanak. Ez gyakran a pedagógusok által 

is támogatott illetve elfogadott megoldási mód. 
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Jártunk olyan intézményben is, ahol a „távolságtartási végzést” pedagógus állította ki 

írásban, és az érintett felek aláírták azt: 

(Diák) 

 „… nem rég volt, hogy így, hogy az osztályból pár ember összeveszett, és már rendes papíron, 

távoltartást kértek, hogy minél messzebb legyen az egyik diák a másiktól. Annyira elegük volt az 

egymásból, hogy felmentek nem tudom hova. Hát elkezdek veszekedni, vitatkozni, merthogy az egyik 

lány folyamatban hazudott, meg mit tudom én, és hát így addig fajult, míg hárman voltak? Négyen. 

Négyen felmentek az osztályfőnökhöz azt így, úgymond megbeszélték a dolgokat. 

- És akkor nem sikerült őket megbékéltetni? 

- Nem. Papíron az áll, hogy x és y között a legmélyebb a romlottság, vagy, hogy van? Nem, a 

kapcsolat. Igen és, akkor ez ennyi.” 

Egy másik eset: 

(Tanár) 

 „Attól is függ, mert nekem is volt tavaly egy ilyen, hogy az egyik mondta a másiknak, hogy 

emberkedik velem, vagy próbál engem. Egy másik iskolából jött, tehát nem teljesen velük kezdett. 

Szóltak nekem, már akit a sérelem ért, és akkor végül is hármasban leültünk, előbb külön-külön, aztán 

együtt, és végül abba maradtunk, hogy abszolút kerülik egymást, barátok egyáltalán nem lesznek, de a 

konfliktus egy nem éri meg, hogy csináljanak egy olyan balhét, az egyik ilyen szakmára szeretett volna 

menni, a másik olyanra,és akkor megkockáztatod. És akkor belátták. Ez volt az egyetlen a tavalyi 

tanévben, kimondottan éles helyzet, amiből lehetett volna bunyó.” 

Számos esetben a „ráhagyás” vagy az „okos enged..” megoldást választják a diákok, 

ilyenkor az egyik fél egyszerűen kiszáll a vitából, azt nem folytatja, ráhagyja a másikra. 

Gyakori megoldás önmagukat megvédeni nem tudó tanulók esetén az elkerülés és a 

tűrés is, ők alapvetően igyekeznek elkerülni az olyan szituációkat amelyből konfliktusuk lehet 

az őket ért sérelmeket pedig eltűrik. 

(Diák) 

„- Ez úgy volt, hogy így hétfőn néhány ember beindult a vezérhangya meg mit tudom én, és hát éreztek 

egy kis szagot az osztályban. És elkezdték, hogy erre rakunk egy kis tollpöttyöt meg arra egy kis 

tollpöttyöt, és akkor másnapra megnézzük, hogy lejött-e. Az egyik lánynak meg nem jött le a nyakáról, 

és arra mondták pont, hogy büdös. És akkor az osztályfőnökkel elkezdtünk erről beszélgetni, hogy na 

most nem is az a büdös, hanem a másik nem mi hanem ők, elkezdtek beszélgetni, na most ez a büdös, 

meg az a büdös. És akkor az osztályfőnök megkérdezte, hogy ezt miért kell? … 

- És a tanár úr részéről, hogy záródott ez az egész ügy? 

… 

- A pöttyözés áldozatait sikerült megvédeni? 

- Nem hiszem.  

- Hát van, akit igen van, akit nem. 

- És az áldozatok, hogy élik ezt meg? 

- Hát megszokták, most erre nem tudok mit mondani, tényleg.” 

 

(Diák) 

 „- Hát például, ha ezt vinnénk feljebb, tanáriknak, igazgatónőnek, akkor meg még nagyobb konfliktust 

eredményeznénk. 

- És akkor inkább nem? 

- Inkább nem. 

- És ez jó így? 

- Hát jónak nem jó, de már nem sok van, másfél év, úgyhogy azt kibírjuk.” 

A kiközösítés folyamatos lelki terror esetén megoldásként megjelenhet az 

osztálytársak beavatkozása is, amikor a diáktársak próbálják meg féken tartani az elkövetőket, 
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vagy értesítik a tanárokat. A pedagógusoktól való segítségkérés ezekben az esetekben 

gyakoribb, ugyanakkor a tanárok beavatkozási lehetőségi csak korlátozottak, hiszen tettenérés 

hiányában meglehetősen nehéz az esetek bizonyítása, illetve az elszenvedett sérelmek 

mértékének megítélése. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a lelki terror esetei gyakran rejtve 

maradnak, és esetenként még akkor sincs lehetőség a beavatkozásra, ha a pedagógusnak 

tudomása van róla, mert az áldozatok, félve a megtorlástól, tagadnak, gyötrőiket védik, 

kilétüket nem fedik fel, sérelmeiket bagatellizálják. 

(Tanár) 

„Sok esetben azért nem tudjuk meg, hogy ki volt a valódi elkövető, mert olyan szinten tagadják a 

tettüket, és egymásért kiállnak, hogy egyszerűen nem minden esetben derül fény rá. Mi körülbelül 

tudjuk, hogy kim lehet, elmondják mások. De azoktól is félnek, akik elmerészkednek addig, hogy ezeket 

megcsinálják, azoktól a gyerekek félnek.” 

A tanároktól ilyen esetben meglehetősen változatos megoldási módokra is hallottunk 

példát, az egy osztálytárs testőrré való kinevezésén át, az áldozat, illetve a vélt elkövetők 

folyamatos szemmel tartásán, nem egyszer kísérgetéséig. 

(Tanár) 

„Azóta az van, hogy én azt a gyereket a saját pártfogásom alá vettem, beszélgetek vele, elkísérem 

külön, szólok neki, hogy, ha wc-re kell mennie, illetve figyelem a fiúkat, akik akkor az épületben 

tartózkodnak, hogy ne lehessen lehetőségük közösen egy mellékhelyiségbe menni. Vagy követem őket. 

De előfordul a sikeres mediációs módszerek alkalmazása is. 

(Tanár) 

„Összekerültek szeptemberben kevésbé jó képességű, és jobb képességű gyerekek, és ott a kevésbé jó 

képességűeket kezdték ki a jobb képességűek. És ezt egy ilyen csoportos tréning keretében dolgoztuk 

föl, a klasszikus értelemben, amit tanultunk. Úgyhogy az megoldódott utána, kisimultak ezek a dolgok, 

elfogadták egymást. Inkább arról szólt, hogy a konfliktust az okozta, hogy, hogy kerül ő ide közénk? 

Tehát ez volt a nagyobb IQ-val rendelkezők véleménye” 

Könnyebb beavatkozásra ad lehetőséget, ha az elkövető a lelki gyötrés kereteit 

túllépve fizikailag is bántalmazza áldozatát, mert ilyenkor ez alapján fel lehet lépni vele 

szemben. 

(Tanár) 

„Én elsősorban az emberi oldalát próbálom, és a társkapcsolatok oldaláról próbálom megközelíteni 

ezt a jelenséget, és ha nyitott a diák, és valóban lemondja azt, hogy ő azért nem jár mert X, vagy Z 

állandóan cseszegeti őt az órán, vagy a szünetben, vagy netán tettlegességre is sor kerül, mert nem 

jellemző, de esetenként előfordulhat, az egy jó dolog, mert akkor az ember tud lépni. Ha viszont bezár 

a gyerek, és nem nyilatkozik, akkor megpróbál az ember az osztály felől, szülőktől információt, 

kollégáktól információt kérni.” 

 

(Tanár) 

„Nekem van egy olyan osztályom, ahol van egy gyerek, aki halálra terrorizálja az egész osztályt, 

mindenkinek herótja van tőle, és semmi, se hiányzás, semmi nem gyűlik úgy össze, hogy bármilyen 

szankcióval fel lehessen lépni, és ráadásul pont tanár sem látja soha. Valami olyan szerencsés módon 

siklik ki itt a dolgok menetéből, hogy egyáltalán feltűnő legyen a dolog. De volt olyan, hogy úgy jött be 

az egyik diák, egy németes diák az órára, hogy egy ilyen gallér volt a nyaka körül, és akkor mondta, 

hogy megkönyökölték, mert éppen olyanja volt a gyereknek, és ezt annyira viccesnek gondolta, hogy az 

milyen jó poén lesz. Abból a szempontból nagyon jól járt az osztály, hogy ez tök jó volt 

tulajdonképpen, mert akkor most van egy aduász a kezükben, hogy nem jelentették föl a srácot, mert 

hogy ezért már följelenthették volna, és most akkor már vagy két hónapja békén hagyja az osztályt.” 
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Konfliktusaik megoldásához a diákok csak nagyon kevés esetben kérnek segítséget, 

így gyakran azokról a tanárok nem is szereznek tudomást. Ennek hátterében egyrészt egyfajta 

betyárbecsület is meghúzódik, amely szerint nem jó, nem érdemes a hierarchiaszinten felettük 

állókat is bevonni az esetbe. 

Előfordul az is, amikor a konfliktuson kívül álló személyek kérnek segítséget a 

tanároktól, ennek motivációja az áldozattal való együttérzés, főként ha vele közelebbi, vagy 

baráti kapcsolatban állnak. Ilyen esetek leggyakrabban kiközösítés, folyamatos gúnyolódás, 

lelki-fizikai terror esetén jellemzők. 

A fókuszcsoportos beszélgetések eredményeként kirajzolódó kép szerint a diákokat 

általában nem érdekli, hogy hogyan zárult egy-egy nagyobb iskolán belüli őket nem érintő 

konfliktus. Az elmúlt időszak legdurvább konfliktusairól való beszámolók esetén a lezárás az 

egyik legbizonytalanabb rész volt. 

Az olyan konfliktusok esetében, amelynek ők is részesei voltak a lezárásnak is inkább 

passzív résztvevői/elszenvedői semmint aktív irányítói, általában elfogadják azt ami történek, 

még akkor is ha azzal nem értenek egyet.  

Az interjúk alapján kirajzolódó kép szerint a tanulók általában nem motiváltak a 

konfliktusok feldolgozásában, nincs maguktól megfogalmazódott igény a konfliktusok 

konstruktív lezárására. Ha valaki felajánlaná, élnének a lehetőséggel, de maguktól csak ritkán 

fogalmazódik meg konkrét elképzelés egy konstruktívabb lezárásra. 

Az „úgyis a tanárnak van igaza, a mi véleményünk senkit sem érdekel” hozzáállás 

pedig rányomja bélyegét a diák-diák konfliktusok lezárására is, hiszen ha a tanulók nem érzik 

magukat partnernek a tanárok részéről, azt sem remélik, hogy egy diák-diák konfliktus esetén 

partneri elbánásban részesülhetnek, vagy, hogy a lezárási folyamat során különösebben 

figyelembe vennék az ő megoldással kapcsolatos igényüket. 

Jellemző válaszreakciók. A válaszreakciók megítélése a kérdőíves vizsgálat eredményei 

alapján 

A kérdőíves kutatás során az iskolai szereplőket arra kértük, hogy jelöljék meg 

egyrészt a tanárok, másrészt a diákok részéről a diákok közötti konfliktus-helyzetre 

(vita/verekedés) adott, leginkább jellemző válaszreakciót. Az alábbiak során először a 

tanárok, majd a diákok (vélt/észlelt/tapasztalt) reakcióit és azok megítélését tekintjük át a 

diákok, tanárok és igazgatók szempontjából. Végül azt megvizsgáljuk, hogy a diákok, saját 

bevallásuk szerint hogyan reagálnak általában egy konfliktushelyzetben. 

A diákok jellemző konfliktusmegoldásai 

A diákok különböző konfliktushelyzetekre adott reakciói közül a felek szétválasztása 

(31%), majd a konfliktus figyelmen kívül hagyása (ignorálása) (22%) dominálnak. 13%-uk 

úgy ítéli meg, hogy leggyakrabban megpróbálják az érintettekkel megbeszélni a konfliktus 

okát és 8%-ban pedig az igazgató (vagy tanár) döntésére bízzák a megoldást (vagyis ez 

esetben sem válnak aktív problémamegoldókká). 

A megkérdezett pedagógusok 35%-a gondolja úgy, hogy a diákok csak szétválasztják 

a feleket és ezen túlmenően semmi egyebet nem tesznek, ugyanekkor a tanulókhoz képest 

valamelyest nagyobb arányban gondolják azt, hogy a diákok megpróbálják megbeszélni a 

konfliktus okát (21%) és kisebb arányban vélik úgy, hogy nem történik semmi (15%). 
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Az igazgatók esetén e tekintetben erőteljesebben koncentrálódnak a válaszok: 37%-uk 

szerint tanulók megpróbálják megbeszélni az érintettekkel a konfliktus okát, illetve további 

37%-uk szerint a diákok csak szétválasztják a feleket, 13%-uk szerint pedig az igazgató 

döntésére bízzák a megoldást. 

A lányok nagyobb arányban tartják jellemző válaszreakciónak a felek szétválasztását 

(32% / 29%), a konfliktus okának megbeszélését (16% / 10%). Ugyanez jellemző az érettségit 

adó képzésben tanulókra is (33% / 28%, illetve 14% / 12%). A fiúk a lányokhoz képest 

jellemzőbbnek tartják a konfliktus figyelmen kívül hagyását/ignorálását (25% / 19%). Az 

érettségit nem adó képzésben tanulók a hibás megkeresését és megbüntetését, illetve az 

igazgató bevonását tartják nagyobb arányban jellemzőnek (az érettségit adó képzésben 

tanulókhoz képest – 7% / 4%, illetve 10%/7%). Az alsóbb évfolyamon tanulók jellemzőbbnek 

tartják a csak a felek szétválasztásával járó beavatkozást (32% / 29%), a magasabb 

évfolyamokon tanulók körében nagyobb a konfliktust ignorálók aránya (26% / 19%). (ld. a 

Függelék 8. táblázatát) 

3. ábra: A diákok reakcióinak észlelése a diákok, pedagógusok és igazgatók esetében (Hogyan 

reagálnak a diákok ebben az iskolában, ha két diák valami miatt összevitatkozik, 

összeverekedik? p=0,000) 

 
AVR 2012 

A diákok válaszreakcióival a diákok 60%-a ért egyet (képzési típustól függetlenül). A 

fiúk a lányokhoz képest mintegy 6%-kal, a 9-10. évfolyamra járók a 11-12. évfolyamosokhoz 

képest 5%-kal nagyobb arányban értenek egyet diákok részéről tapasztalt válaszreakciókkal. 

A tanárok 45%-a ért egyet a diákok válaszreakcióival. Az igazgatók körében megfigyelhető 

egyetértési arány megegyezik a diákok körében megfigyelhető aránnyal (60%). 

A diákok válaszreakció esetén is a konfliktus megbeszélését célzó megoldást tartják a 

tanulók, tanárok és igazgatók is egyaránt a legnagyobb arányban helyesnek. Ezt követi a 

probléma intézményvezető bevonásával történő megoldása (80%). A „hibás tanuló” 
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megkeresésével és megbüntetésével (tehát a tanulók közötti bíráskodással) a tanulók 73%-a, a 

tanárok 45%-a ért egyet (szemben a tanárok bíráskodásával 86%, illetve 78% ld. uo.).  

A diákok körében továbbra elfogadottabb az, ha a diákok mindkét felet 

megfegyelmezik, valamint az is, ha csak egyszerűen szétválasztják a feleket. A tanárok 

mindkét megoldási móddal kevésbé értenek egyet, a saját válaszreakcióik értékelésekor adott 

válaszokhoz képest: elfogadhatóbbnak tartják e két esetben a tanári beavatkozást a tanulói 

beavatkozáshoz képest. 

A megoldás egy diákra bízása a diákok, tanárok és igazgatók esetén egyforma 

aránnyal jelenik meg jellemző válaszként (~3%9), azonban a diákok részéről elfogadhatóbb 

megoldásnak bizonyul, mint tanárok részéről: megoldás-típust jellemzőnek tartó diákok több, 

mint harmada (37%), a tanárok mintegy ötöde tartja ezt a reakciót elfogadható megoldásnak, 

(továbbá a megoldás-típust jellemzőnek tartó összes igazgató helyesnek tartja a megoldást). 

Összességében az igazgatók három, diákok részéről érkező megoldást tartanak igen 

nagy arányban elfogadhatónak: a konfliktus okának megbeszélését, a probléma megoldását 

egy harmadik diákra ruházó megoldást, valamint a döntés igazgatói hatáskörbe delegálását, 

illetve egyéb megoldásokat is (pl.: megkeresik az osztályfőnököt, jelzik a problémát 

valamelyik tanárnak). 

4. ábra: Hogyan reagálnak a diákok ebben az iskolában akkor, ha két diák valami miatt 

összevitatkozik, összeverekedik? Egyetértenek-e a jellemzőnek tartott megoldással? – Igen 

válaszok 

 
AVR 2012 
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Diákok percepciója saját a válaszreakcióikról 

A diákok saját reakciójuk kapcsán a legtöbben azt vallják, hogy egy konfliktus esetén 

megpróbálják megbeszélni egymással, hogy mi a gond és megpróbálják megtalálni a legjobb 

megoldást (55%). A diákok majdnem egyötöde (18%) vallja azt, hogy „megküzd” a másikkal, 

14%-uk igyekszik visszahúzódni. 

A konfliktus okát kereső és megbeszélni szándékozó megoldások jellemzőbbek a 

lányok (61% / 50%), az érettségit adó képzésben tanulók (59% / 50%), illetve a magasabb 

évfolyamra járók (60% / 52%) körében. A megküzdést, valamint a visszahúzódást választók 

körében pedig egyaránt nagyobb arányban vannak jelen a fiúk, az érettségit nem adó 

képzésben tanulók, továbbá az alsóbb évfolyamokra járók. 

16. táblázat: Diákok saját reakciója 

Te általában mit teszel, ha 

konfliktusod támad egy 

diáktársaddal? 

Fiú Lány 

Érettségi 

nem adó 

képzés 

Érettségit 

adó képzés 

9-10. 

Osztály 

11-12. 

osztály Összesen 

p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 

Igyekszem visszahúzódni, elkerülni 

a bajt 
15,1 13,1 17,0 12,3 16,3 11,6 14,1 

Megküzdünk egymással 22,7 14,0 21,6 16,3 19,5 17,0 18,3 

Megpróbáljuk megbeszélni, hogy 

mi a gond, és ez alapján megtalálni 

a legjobb megoldást 

49,6 61,3 50,3 58,8 52,0 59,5 55,5 

Segítségek kérek valakitől 1,3 2,7 2,1 1,9 1,8 2,1 2,0 

Ilyesmi nem szokott előfordulni 11,3 8,9 9,1 10,7 10,4 9,7 10,1 

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 

N 3827 3860 3859 3860 

AVR 2012 

A tanárok jellemző konfliktusmegoldásai a diákok, valamint a tanárok szemszögéből  

A kérdőíves vizsgálat során rákérdeztünk arra is, hogy a diákok hogyan látják tanáraik 

konfliktusmegoldó reakcióit, valamint megkérdeztük a pedagógusokat is saját 

konfliktuskezelési technikáikról. 

A megkérdezett diákok közel egynegyed-egynegyed arányban úgy látják úgy, hogy a 

tanárok diák-diák konfliktus esetén mindkét felet megfegyelmezik (25%), illetve 

megpróbálják megbeszélni a konfliktus okát (24%). A diákok további 16%-a úgy látja, hogy a 

tanárok az igazgató döntésére bízzák a megoldást, 14% meglátása szerint a tanárok 

megkeresik a hibást és megbüntetik. Végül, 10% szerint a tanárok szétválasztják a feleket, de 

ezen túlmenően nem tesznek semmit és mintegy 5% véli úgy, hogy nem történik semmi, azaz 

a tanárok nem avatkoznak be diákok egymás közötti konfliktusaiba. 

Ezzel szemben a tanárok majdnem kétharmada (64%) szerint a tanárok megpróbálják a 

résztvevőkkel megbeszélni a konfliktus okát, további 14% szerint pedig megkeresik a hibást 

és megbüntetik, a többi lehetőség egyenkénti említése nem haladja meg a 6%-ot. 

Az igazgatók esetén még ennél is koncentráltabban jelennek meg a válaszok. Az 

iskolaigazgatók 79%-a azt tartja a legjellemzőbbnek, hogy a tanárok megpróbálják a 

résztvevőkkel megbeszélni a konfliktus okát, további 10% szerint a tanárok az 

iskolaigazgatóra bízzák a probléma megoldását és 8%-a úgy látja, hogy a tanárok megkeresik 

a hibást és megbüntetik. 
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5. ábra: A tanárok reakcióinak észlelése a diákok, pedagógusok és igazgatók esetében 

(Hogyan reagálnak a tanárok ebben az iskolában, ha két diák valami miatt 

összevitatkozik, összeverekedik? - p = 0,000) 

 
AVR 2012 

A tanárok konfliktushelyzetre adott válaszreakcióját a diákok háromnegyede tartja 

összességében helyesnek (nemtől és képzési típustól függetlenül, évfolyam tekintetében pedig 

a 9-10. évfolyamra járók értenek egyet – mintegy 7%-kal – nagyobb arányban a tanárok 

válaszreakcióival). A tanárok és az igazgatók közel azonos, a diákok esetén tapasztalt 

aránynál magasabb (90%-os) arányban értenek egyet a tanárok konfliktushelyzetre adott 

válaszreakcióval. 

Diákok, tanárok és igazgatók egyaránt a konfliktus okát megbeszélő konfliktus-

rendezést tartják a legnagyobb arányban helyes megoldásnak a tanári válaszreakciók közül. A 

diákok továbbá a „hibás” megkeresését és megbüntetését (87%), illetve a megoldás igazgatói 

hatáskörbe való „delegálását” (83%) is viszonylag nagy arányban elfogadják. A „hibás 

tanulót” megkereső és megbüntető megoldást a tanárok 78%-a, az igazgatók 66%-a látja 

helyes megoldásnak. Az probléma igazgató általi megoldását a tanárok 79%-a, az 

igazgatóknak azonban csak mintegy negyede tartja helyes lépésnek. A mindkét felet 

fegyelmező megoldást tanulók és tanárok azonos mértékben (61%, illetve 60%) tartják 

megfelelő, helyes megoldásnak. A problémát igazából nem megoldó válaszreakciót (csak 

szétválasztják a feleket / nem történik semmi) a tanulók 44 és 41%-a, a tanárok pedig 33-

33%-a látja jó megoldásnak. 
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6. ábra: Hogyan reagálnak a tanárok ebben az iskolában akkor, ha két diák valami miatt 

összevitatkozik, összeverekedik? Egyetértenek-e a jellemzőnek tartott megoldással? – Igen 

válaszok 

 
AVR 2012 

A lányok mintegy 9%-kal többen (28% / 19%) vélik jellemző megoldásnak, hogy a 

tanárok konfliktus esetén megpróbálják az érintett felekkel a konfliktus okát megbeszélni. A 

fiúk jellemzőbbnek látják a „hibás” megkeresésével és megbüntetésével (16% / 12%), illetve 

a mindkét fél megfegyelmezésével járó megoldásokat (26% / 23%). A nemek közötti 

eltéréseket látva felvetődik a kérdés, hogy vajon a pedagógusok valóban más eszközöket 

választanak-e a fiúk és lányok konfliktusainak megoldásakor. Az eltérés oka keresendő még a 

nemeket jellemző konfliktusokban is, hiszen eltérő jellegű, konfliktusokra eltérő 

válaszreakciók születhetnek. 

Az érettségit adó képzésben tanulók nagyobb arányban látják úgy, hogy tanáraik 

megpróbálják megbeszélni a konfliktus okát (26% / 20%), másrészt a mindkét fél 

megfegyelmezésében kimerülő reakciókat is gyakoribbnak vélik. (26% / 22%). Az érettségit 

nem adó képzésben tanulók gyakoribbnak érzékelik a hibás megkeresésével és 

megbüntetésével (16% / 13%), valamint a felek további következmények nélküli 

szétválasztásával (12% / 9%) járó megoldásokat. 

Évfolyamok szerint a magasabb évfolyamra járók jellemzőbbnek tartják a mindkét 

felet megfegyelmező megoldást (26% / 23%), az alsóbb évfolyamokra járók pedig a „hibást” 

megkereső és megbüntető megoldást (15% / 12%) tartják jellemzőbbnek. (ld. a Függelék 9. 

táblázatát) 

Az interjúk eredményei alapján mind a diákok, mind pedig a tanárok részéről minden 

konfliktustípus esetén bevett dolog az osztályfőnök megoldásba való bevonása. Az 

osztályfőnök szerepe a békítésben kiemelkedő, ő az aki az osztályon belüli negatív 
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folyamatokat legjobban érzékeli, gyakran a diák-diák konfliktusokat érékelő pedagógusok is 

az osztályfőnöknek szólnak. A mélyebb konfliktusok esetén mindenképpen kulcsfigura, 

általában ő az aki leül a gyermekekkel beszélgetni, vagy az egész osztály bevonásával kezeli a 

problémát stb. Az osztályfőnökök szerepe kiemelkedő a diákok személyes problémáinak 

megoldásakor is. 

Segítségnyújtás és a segítség jellege 

A kutatás során arra is kíváncsiak voltunk, hogy a tanulók kihez fordulnak segítségért, 

támogatásért, ha egy diáktársukkal vagy tanárukkal problémájuk, konfliktusuk támad. Ezt 

követően azt is megkérdeztük, hogy konfliktus esetén milyen segítséget szeretnének kapni. 

Személyes probléma esetén segítséget nyújtó személyek 

A diákok legtöbben barátjukat jelölték meg olyan személyként, akihez potenciálisan 

fordulni tudnak, ha egyik diáktársukkal konfliktusunk van. A szülőket 28%-ban, egy másik 

diáktársukat 25%-ban, tanárukat pedig 20%-ban jelölték meg lehetséges segítőként. 

Figyelemre méltó, hogy a diákok 8%-a érzi úgy, hogy ilyen jellegű probléma esetén senkihez 

sem tud fordulni, ezen diákok 18,5%-a az áldozat („nem adok, csak kapok”) kategóriába 

tartozik. 

Az áldozat kategóriába tartozó diákok 6,8%-a érzi úgy, hogy senkihez sem tud 

fordulni diáktársával való személyes problémája esetén. Ők az összes megkérdezett diák 

1,5%-át adják. 

A tanárokkal való konfliktus esetén legtöbben (44%) a szülőt vagy más felnőtt rokont 

jelölik meg, 28% jelöli meg az iskola egy másik tanárát, 19% egy barátját és 14% egy 

diáktársát potenciális segítőként. Azok aránya, akik ilyen esetben senkihez sem tudnak 

fordulni valamivel több, mint 7%. 

Azok aránya, akik úgy érzik, hogy egy diáktársukkal, vagy egy tanárukkal való 

konfliktus esetén senkihez sem tudnak fordulni 3,4%. 
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7. ábra: Kihez, kikhez tudsz fordulni segítségért, ha … 

 
AVR 2012 

A diáktárssal kialakuló probléma esetén a lányok nagyobb arányban jelölik meg a 

barátot (51%), a szülőket (34%) és a testvért (16%) olyan személyként, akihez segítségért 

fordulhatnak. A fiúk tanárt/kollégiumi nevelőt (24%) jelölik meg nagyobb arányban, és 

nagyobb arányban érzik úgy, hogy senkitől nem tudnak segítséget kérni (10%, ez a lányok 

esetében csak 6%). Évfolyam szerint a diákkal adódó konfliktus esetén csak a diáktárshoz 

való fordulás vonatkozásában figyelhetünk meg különbséget: a felsőbb évfolyamokon tanulók 

inkább fordulnak valamelyik diáktársukhoz, mint az alsóbb évfolyamon tanulók (27%, illetve 

23%). Képzési típus vonatkozásában is különbségek figyelhetők meg. Jóllehet Mindkét 

képzési típusban tanulók elsősorban a barátot jelölték lehetséges segítő személyként (29%, 

illetve 49%), az ezt követő fontossági sorrend azonban eltérő: míg az érettségit adó képzésben 

tanulók a szülőket (31%), a diáktársat (27%), tanárt/nevelőtanárt (19%), testvért (14%), majd 

más személyt (2,3%) jelöltek, addig az érettségit nem adó képzésben tanulók a 

tanárt/kollégiumi nevelőt (24,2%), szülőt/felnőtt rokont (24%), diáktársat (21%), testvért 

(12%), végül más személyt (1,3%) jelölt. 

A tanárral adódó konfliktus lányok és fiúk egyaránt a szülőt/felnőtt rokont jelölik meg 

elsősorban, másodsorban pedig a tanárt/kollégiumi nevelőt, majd a barátot, diáktársat, végül 

pedig testvérüket említik. A szülőt/felnőtt rokont (51%), a barátot (21%), diáktársat (15%) a 

lányok nagyobb arányban említik a fiúkhoz képest. A fiúk körében ez esetben is nagyobb 

azok aránya, akik úgy látják, hogy senkihez sem tudnak segítségül fordulni (9%). Az 

évfolyamok vonatkozásában két esetben figyelhetünk meg statisztikailag szignifikáns eltérést: 

egyrészt a tanárhoz/kollégiumi nevelőhöz, másrészt a baráthoz való fordulás esetén. A 11-12. 

évfolyamon tanulók mind a tanárhoz/kollégiumi nevelőhöz, mind pedig a baráthoz fordulást 
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nagyobb arányban jelölték a 9-10. évfolyamosokhoz képest (29% és 24%, illetve 20% és 

17%). Képzési típus szerint az érettségit adó képzésben tanulók nagyobb arányban jelölték 

meg a szülőt/felnőtt rokont (47%, illetve 40%), a barátot (20%, illetve 16%), valamint a 

diáktársat (15%, illetve 11%). (ld. a Függelék 10-12. táblázatait) 

A diákok által elvárt segítség 

Konfliktus esetén a diákok legnagyobb arányban a motivációk kölcsönös 

megértésében szeretnének segítséget kapni (43%), valamint viszonylag nagyobb arányban 

(37%) igénylik azt is, hogy megértsék a másik fél motivációit, ami arra enged következtetni, 

hogy megfogalmazódik bennük egyfajta igény a konfliktus konstruktív, vitarendező irányú 

lezárására. A külső fél általi igazságtételt is közel ennyien tartják jó megoldásnak (38%). Az 

alapvetően a másik felet felelőssé tévő megoldások közül a legtöbben az okozott kár 

megtérítését preferálják megoldásként (30%). Ezt követően a másik fél megregulázását (tartsa 

be a szabályokat – 20%), végül pedig másik fél megbüntetését tartják jó megoldásnak (16%). 

8. ábra: Milyen típusú segítséget szeretnél kapni (valakitől), ha konfliktusod támad? 

 
AVR 2012 

Összegzés, következtetések 

A tanulók nagy része (ha van is éppen konfliktusa) alapvetően jól kijön 

osztálytársaival és tanáraival; van egy 10-15% közötti arány, akik osztálytársaikkal vagy 

tanáraikkal nincsenek jóban (a fiúk, illetve a szakközépiskolások jobban kijönnek egymással); 

szintén 15% körüli azok aránya, akikkel előfordul, hogy félnek attól, hogy az iskolában 

(diáktársuk vagy egy tanárjuk) piszkálni fogja. 

A leggyakrabban észlelt / leggyakrabban előforduló – diákok közötti – iskolai 

konfliktus a gúnyolódás (vö. fókuszcsoportos eredmények), továbbá a kiközösítés, 

„csicskáztatás”, fizikai agresszió, lopás. 

0 10 20 30 40 50

Segítsen abban, hogy megértsük egymás
álláspontját

Tegyen igazságot (döntse el, hogy kinek van igaza)

Segítsen megérteni, hogy miért viselkedett így
velem a másik

Javíttassa ki az okozott kárt azzal, aki nekem kárt
okozott

Szorítsa rá azt, aki engem bántott, hogy tartsa be a
szabályokat

Büntesse meg azt, aki engem bántott

43,2 

38,1 

36,8 

30,2 

20,5 

16,5 

40,1 

42,9 

43,7 

39 

45,6 

38,1 

16,6 

19 

19,5 

30,8 

34 

45,4 

Leginkább ilyen segítséget várok Ez is jól jön Ezt nem várom



122 

A diákok felére az jellemző, hogy olykor konfliktust okozóként involválódik, olykor 

pedig egy konfliktus elszenvedője; 13% körül vannak egyrészt azok, akik rendszerint 

semmilyen módon nem érintettek a különböző konfliktus-szituációkban, másrészt azok is, 

akik jobbára konfliktus-generálók, viszont egyetlen szituációnak sem válnak a 

szenvedőalanyaivá; a diákok mintegy ötöde pedig jobbára csak elszenvedője a különböző 

konfliktus-helyzeteknek. 

A különböző konfliktus-helyzetek előfordulási gyakoriságát a tanulók, tanárok, illetve 

igazgatók eltérően észlelik: minden egyes kutatásban említett konfliktus-típust a diákok 

észlelik legnagyobb gyakorisággal előforduló szituációnak; őket követik a pedagógusok, majd 

az iskolaigazgatók. 

A legtöbb konfliktus-szituációt tekintve (a konfliktus-típus általános észlelése, a 

konfliktus-generálása, illetve elszenvedése esetén egyaránt) nem, iskolatípus és évfolyamok 

szerinti különbségek láthatók (ld. a 3. részt). 

Egy diákok közötti konfliktus esetén a diákok fele szerint az jellemző, hogy a tanárok 

vagy mindkét felet megfegyelmezik, vagy megbeszélik a konfliktus okát; a tanárok, igazgatók 

úgy látják, hogy alapvetően az utóbbi problémamegoldó forgatókönyv érvényesül; 

A diákok részéről, egy diákok közötti konfliktus-szituációra (verekedés/vita) adott 

válaszreakciók közül egyrészt a felek szétválasztása, másrészt a szituáció ignorálása a 

jellemző a leginkább; a tanárok és igazgatók a diákokhoz képest lényegesen magasabb 

arányban vélik azt, hogy a diákok jellemző válaszreakciója egyrészt a konfliktus okának 

megbeszélése, másrészt pedig a felek szétválasztása. 

A diákok háromnegyede (a tanárok és igazgatók nagy része) ért egyet a tanárok 

válaszlépéseivel; ehhez képest a diákok válaszlépéseit a tanulók, tanárok és igazgatók 

egyaránt kisebb arányban fogadják el. 

A tanárok válaszreakcióját legnagyobb (és viszonylag magas) arányban azok a diákok 

fogadják el, akik a tanárok válaszreakciói közül egyrészt a konfliktus okát megbeszélő, 

másrészt a hibást megkereső és megbüntető, harmadrészt az igazgatói döntésre hagyatkozó 

megoldást tartják a legjellemzőbbnek; ez a sorrend a tanárok és igazgatók esetében is, viszont 

eltérő arányokkal (az igazgatók viszonylag kisebb arányban tartják helyesnek a megoldás 

igazgatói hatáskörbe való delegálását). 

A diákok elsősorban a fent említett három megoldási módot fogadják el a legnagyobb 

arányban akkor is, ha a saját válaszreakciójáról van szó. Ezeket a megoldásokat részben a 

tanárok és igazgatók is elfogadják, a tanárok kevésbé tartják jó megoldásnak azt, ha a diákok 

önbíráskodnak (az igazgatók észlelésében pedig ez a megoldás-típus jellemző megoldásként 

nem is létezik); az igazgatók azonban sokkal inkább elfogadják a diákok részéről azt a 

válaszlépését, amelyik rájuk bízza a megoldást, mint a tanárok részéről. 

A diákok több mint fele arra törekszik, hogy megpróbálja megbeszélni a konfliktus 

okát, segítséget viszonylag kevesen kérnek (ld. a fókuszcsoportos eredményeket), jellemzőbb 

ennél az, hogy megvívnak/megküzdenek egymással, vagy nem konfrontálódnak és 

visszahúzódva próbálják elkerülni a konfliktust. 
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A legtöbb diák úgy érzi, hogy ha iskolatársukkal konfliktusba kerülnek, akkor egy 

barátjukhoz tudnának fordulni segítségért; amennyiben tanárral alakulna ki személyes 

konfliktusuk, akkor viszont a szülő, vagy felnőtt rokon tud segítséget nyújtani. 

Konfliktus esetén a diákok leginkább abban szeretnének segítséget kapni, hogy 

megértsék egymás álláspontját (tkp. mediálás), azonban az „igazságtétel” is egy elvárt 

segítség, mint ahogy a másik cselekedeteinek megértése is; kisebb mértékben, de teret kap a 

felelősséget a másik félre hárító magatartásra utaló segítség (kártalanítás, a másik fél 

megfegyelmezése, megbüntetése). 

Az interjúk során a pedagógusok nagy része nyilatkozott arról, vagy értett vele egyet, 

hogy a dákok nem megfelelő viselkedése és így gyakran a konfliktusok hátterében egyfajta 

szocializációs deficit húzódik meg fő okként. E szerint a tanulók a családi szocializáció során 

nem sajátítják el az alapvető közösségi viselkedési normákat, ez pedig óhatatlanul 

konfliktusokhoz vezet. 

Ezt a hiányosságot az iskola akkor tudja a leghatékonyabban kezelni, ha a 

nevelőtestületben különböző segítő foglalkozású szakemberek (pszichológus, szociális 

munkás, ifjuságvédelmi szakember stb.) nagyobb arányban helyet kaphatnak. 

Speciális tantárgyak, mint pl. önismeret, kommunikáció helyet tudnak adni a 

konfliktuskezelés megismertetésének, tudatosításának, ami beépülhet a gyermekek 

konfliktusokról való gondolkodásába, konfliktuskezelési kultúrájába. 

Szintén hatással van a diákok konfliktusokhoz fűződő hozzáállására, az iskolai belső 

marketing (erőszakmentes iskola vagyunk stb.), rendszeresen tapasztalt következetes és 

határozott fellépés, egy konfliktusok esetén látható, működő, megtapasztalható cselekvési 

rend, cselekvési protokoll megléte. 

A konfliktusok rendezésénél fontosabb lenne azok megelőzése, ha egy-egy konfliktust 

követ is egyeztető tárgyalás, mediáció (ez általában csak a súlyosabbaknál jellemző) nem 

minden diák vesz részt rajta, tehát az üzenete sokkal lassabban, kevésbé hatékonyan jut el a 

tanulókhoz, ezzel szemben, ha ez a téma az oktatás során is előkerül, és a mindennapi 

gyakorlatban is többször találkoznak vele sokkal hatékonyabban épülhet be az iskolai 

közösség cselekvési kultúrájába. 

A tanárok beszámolói alapján mediáció esetén annak van igazán nagyhatása, ha az 

egész csoportot bevonják a megbeszélésbe, ha az egész osztály találkozik a problémával, átéli 

a történteket és a lezárás, megoldás aktív részese lehet. 
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Függelék 

 
1. táblázat: A diákok iskolai környezetükkel való viszonya nem, évfolyam, képzés típus, valamint 

az anya iskolázottsága szerint 

Milyen viszonyban vagy az 

osztálytársaiddal, 

iskolatársaiddal? 

Fiú Lány 
9-10. 

osztály 

11-12. 

osztály 

Érettségi 

nem adó 

képzés 

Érettségit 

adó 

képzés 

Érettségi 

alatt 
Érettségi 

Érettségi 

felett 

p 0,037 0,016 0,000 0,878 

A legtöbb osztálytársammal 

jól kijövök 
59,3 55,1 57,6 56,6 54,5 58,9 56,2 58,2 57,9 

Vannak konfliktusaim, de 

többen vannak, akikkel jól 

kijövök, 

29,5 32,9 31,8 30,2 30,5 31,4 31,9 30,7 31,1 

Néhány gyerekkel jóban 

vagyok, de a többségükkel 

nem igazán 

10,5 11,5 10,2 12,3 13,9 9,4 11,3 10,7 10,2 

Senkivel nem vagyok jóban 0,7 0,5 0,3 0,9 1,1 0,3 0,6 0,4 0,9 

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 3851 3895 3896 3797 

AVR 2012 

 

2. táblázat: Az egyes konfliktushelyzetekbe való involválódás gyakorisága az anya iskolai 

végzettsége szerint 

Milyen gyakran fordul elő veled, 

hogy… 

Az anya iskolai 

végzettsége 
Gyakran 

Volt már 

ilyen 
Soha Összesen N 

… ellopsz valamit 

p = 0,019 

Érettségi alatt 0,9 2,7 96,3 100 

3797 Érettségi 0,4 2,5 97,1 100 

Érettségi felett 0,9 3,1 95,9 100 

… kigúnyolsz egy diákot 

p = 0,116 

Érettségi alatt 6,4 49,3 44,3 100 

3791 Érettségi 5,7 49,8 44,5 100 

Érettségi felett 8,7 49,4 41,9 100 

… hogy megütsz egy diákot 

p = 0,017 

Érettségi alatt 2,8 26,5 70,7 100 

3791 Érettségi 2,6 24,7 72,7 100 

Érettségi felett 4,6 27,7 67,7 100 

… kiközösítesz egy diákot 

p = 0,003 

Érettségi alatt 3,2 23,0 73,8 100 
3788 Érettségi 2,7 26,0 71,4 100 

Érettségi felett 4,3 25,9 69,8 100 

… a kisebbeket, gyengébbeket 

„csicskáztatod” 

p = 0,007 

Érettségi alatt 2,6 11,2 86,3 100 

3796 Érettségi 1,7 12,7 85,6 100 

Érettségi felett 3,7 14,2% 82,1 100 

AVR 2012 
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3. táblázat: Milyen gyakran fordul elő, hogy azért nem akarsz iskolába menni, mert attól félsz, 

hogy más tanulók piszkálni, bántani fognak? 

 Fiú Lány 

Érettségit 

nem adó 

képzés 

Érettségit 

adó 

képzés 

9-10. 

osztály 

11-12. 

osztály 

Anya iskolai végzettsége 

Érettségi 

alatt 
Érettségi 

Érettségi 

felett 

p 0,000 0,147 0,328 0,133 

Gyakran 2,0 4,7 4,0 2,9 3,6 2,9 3,5 3,0 3,0 

Ritkán 9,1 15,9 12,0 12,8 12,9 12,1 13,2 12,6 9,1 

Soha 88,9 79,4 84,0 84,3 83,5 85,0 83,2 84,4 88,0 

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 3847 3891 3892 3792 

AVR 2012 

 

4. táblázat: Milyen gyakran fordul elő, hogy azért nem akarsz iskolába menni, mert attól félsz, 

hogy a tanárok piszkálni, bántani fognak? 

  Fiú Lány 

Érettségit 

nem adó 

képzés 

Érettségit 

adó képzés 

9-10. 

osztály 

11-12. 

osztály 

Anya iskolai végzettsége 

Érettségi 

alatt 
Érettségi 

Érettségi 

felett 

p 0,043 0,000 0,007 0,002 

Gyakran 2,8 3,3 2,3 3,4 2,7 3,4 2,6 3,1 4,1 

Ritkán 10,1 12,4 8,8 12,8 9,9 12,7 10,1 11,4 16,0 

Soha 87,1 84,3 88,9 83,8 87,5 83,9 87,4 85,6 80,0 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 3847 3892 3891 3792 

 
5. táblázat: Érintettség és az anya iskolai végzettsége közötti összefüggés 

Milyen gyakran fordul elő 

veled, hogy…  
Gyakran 

Volt már 

ilyen 
Soha Összesen N 

… tőled lopnak el valamit 

p = 0,002 

Érettségi alatt 3,8 45,5 50,7 100 

3793 Érettségi 1,3 43,7 55 100 

Érettségi felett 3,9 43,6 52,5 100 

... téged gúnyolnak ki 

p = 0,260 

Érettségi alatt 5,8 49,9 44,3 100 

3790 Érettségi 4,8 53,5 41,7 100 

Érettségi felett 5,9 47 47 100 

… téged ütnek meg 

p =0,218 

Érettségi alatt 1,4 17,2 81,3 100 

3789 Érettségi 1,3 19,1 79,5 100 

Érettségi felett 2 18,6 79,4 100 

… téged kiközösítenek  

p = 0,636 

Érettségi alatt 3,4 20,7 75,9 100 

3784 Érettségi 2,8 20,5 76,7 100 

Érettségi felett 3 17,8 79,3 100 

… téged "csicskáztatnak"  

p = 0,612 

Érettségi alatt 1,6 7,2 91,1 100 

3788 Érettségi 1,1 8,8 90,1 100 

Érettségi felett 1,3 7,6 91,1 100 



126 

 
6. táblázat: Az egyes konfliktus-típusok előfordulási gyakoriságának észlelése a diákok által az 

iskolai diáklétszám szerint – az egyes konfliktus-típust gyakori esetként észlelők aránya (%) 

 
500 fő alatt 

501-1000 

fő 

1000 fő 

felett 
Összesen p N 

… lopnak egymástól 19,3 22,0 21,5 21,0 0,003 3882 

… kigúnyolnak egy diákot 53,8 62,4 59,4 58,6 0,000 3881 

… megütnek egy diákot 18,1 21,4 20,6 20,1 0,000 3886 

… kiközösítenek egy diákot 30,0 36,1 38,0 35,0 0,000 3882 

… a kisebbeket, gyengébbeket 

„csicskáztatják” 
26,0 34,0 34,2 31,6 0,000 3889 

AVR 2012 

 

7. táblázat: Az egyes konfliktus-típusok előfordulási gyakoriságának észlelése a tanárok által az 

iskolai diáklétszám szerint – az egyes konfliktus-típust gyakori esetként észlelők aránya (%) 

 
500 fő alatt 

501-1000 

fő 

1000 fő 

felett 
Összesen p N 

… lopnak egymástól 11,4 30,3 20,5 19,9 0,000 559 

… kigúnyolnak egy diákot 27,4 50,7 39,8 38,4 0,000 558 

… megütnek egy diákot 8,2 22,0 12,4 13,4 0,000 560 

… kiközösítenek egy diákot 12,8 25,5 24,9 20,9 0,000 561 

… a kisebbeket, gyengébbeket 

„csicskáztatják” 
9,8 21,4 20,4 17,0 0,000 560 

AVR 2012 

 
8. táblázat: Diákok percepciója a diáktársak reakciójáról nem, képzés típus, évfolyam szerint 

Hogyan reagálnak a diákok ebben az 

iskolában akkor, ha két diák valami 

miatt összevitatkozik, összeverekedik? 

Fiú Lány 

Érettségi 

nem adó 

képzés 

Érettségit 

adó képzés 

9-10. 

osztály 

11-12. 

osztály 

p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 

Nem történik semmi 25,4 19,5 23,8 21,4 19,2 25,9 

Csak szétválasztják a feleket, de ezen túl 

nem tesznek semmi 
29,4 32,4 27,9 32,8 32,4 29,3 

Megkeresik a hibást és megbüntetik 6,4 4,4 7,1 4,3 6,1 4,5 

Nem keresik, hogy ki kezdte, ki 

folytatta, mindkét felet megfegyelmezik 
7,7 6,3 7,4 6,7 7,4 6,4 

Megpróbálják a résztvevőkkel 

megbeszélni a konfliktus okát 
10,3 16,2 12,3 14,0 13,7 13,0 

Az igazgató döntésére bízzák a 

megoldást 
7,3 8,5 9,9 6,7 7,6 8,2 

Egyéb 2,7 3,2 3,1 2,9 3,2 2,7 

Ilyen eset nem fordul elő 5,3 4,4 4,3 5,2 3,9 5,9 

Összesen 100 100 100 100 100 100 

N 3811 3844 3843 

AVR 2012 
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9. táblázat: Diákok percepciója a tanárok reakciójáról nem, képzés típus, évfolyam szerint 

Hogyan reagálnak a tanárok akkor, ha 

két diák valami miatt összevitatkozik, 

összeverekedik? 

Fiú Lány 

Érettségi 

nem adó 

képzés 

Érettségit 

adó képzés 

9-10. 

osztály 

11-12. 

osztály 

p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 

Nem történik semmi 5,1 4,7 6,1 4,1 4,3 5,5 

Csak szétválasztják a feleket, de ezen túl 

nem tesznek semmi 
11,0 9,3 12,1 8,9 9,1 11,3 

Megkeresik a hibást és megbüntetik 15,8 11,7 15,7 12,7 15,2 12,4 

Nem keresik, hogy ki kezdte, ki folytatta, 

mindkét felet megfegyelmezik 
26,2 23,1 22,1 26,2 23,3 26,1 

Megpróbálják a résztvevőkkel megbeszélni 

a konfliktus okát 
18,9 28,4 20,3 25,7 24,0 23,3 

Az igazgató döntésére bízzák a megoldást 16,6 15,9 17,3 15,4 16,1 16,3 

Egyéb 1,7 1,6 2,0 1,5 1,8 1,5 

Ilyen eset nem fordul elő 4,7 5,2 4,3 5,5 6,2 3,7 

Összesen 100 100 100 100 100 100 

N 3825 3858 3857 

AVR 2012 

 

10. táblázat: Kihez, kikhez tudsz fordulni segítségért ha … 

 

… egy diáktársaddal személyes 

problémád van 

… egy tanároddal személyes problémád 

van 

  Fiú Lány p N Fiú Lány p N 

Tanárhoz, kollégiumi 

nevelőhöz 
23,7% 18,9% 0,000 3846 26,6% 26,9% 0,862 3843 

Egy diáktársamhoz 25,1% 24,6% 0,745 3847 12,6% 14,9% 0,034 3843 

Egy barátomhoz 38,9% 51,5% 0,000 3846 16,5% 20,8% 0,001 3840 

Egy testvéremhez 10,7% 15,7% 0,000 3846 7,6% 8,1% 0,551 3842 

A szüleimhez, vagy felnőtt 

rokonomhoz 
21,7% 34,5% 0,000 3846 37,0% 51,4% 0,000 3843 

Másvalakihez 1,3% 2,5% 0,005 3846 3,2% 2,9% 0,587 3842 

Senkihez 10,5% 5,9% 0,000 3846 9,4% 5,3% 0,000 3842 

AVR 2012 

 

11. táblázat: Kihez, kikhez tudsz fordulni segítségért ha … 

 

… egy diáktársaddal személyes 

problémád van 

… egy tanároddal személyes problémád 

van 

9-10. 

osztály 

11-12. 

osztály 
p N 

9-10. 

osztály 

11-12. 

osztály 
p N 

Tanárhoz, kollégiumi 

nevelőhöz 
22,1% 20,3% 0,160 3872 24,4% 29,3% 0,001 3869 

Egy diáktársamhoz 22,7% 27,0% 0,002 3873 12,8% 14,8% 0,064 3869 

Egy barátomhoz 44,5% 46,1% 0,305 3872 17,4% 20,0% 0,041 3866 

Egy testvéremhez 13,7% 12,6% 0,290 3872 7,2% 8,5% 0,123 3868 

A szüleimhez, vagy felnőtt 

rokonomhoz 
27,9% 28,4% 0,737 3872 44,3% 44,0% 0,818 3869 

Másvalakihez 1,9% 2,0% 0,795 3872 3,2% 2,9% 0,612 3868 

Senkihez 7,6% 8,7% 0,198 3872 7,0% 7,7% 0,428 3868 

AVR 2012 
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12. táblázat: Kihez, kikhez tudsz fordulni segítségért ha … 
 

… egy diáktársaddal személyes problémád 

van 
… egy tanároddal személyes problémád van 

Érettségi 

nélküli 

szakképzés 

Érettségit 

adó 

szakképzés 

p N 

Érettségi 

nélküli 

szakképzés 

Érettségit 

adó 

szakképzés 

p N 

Tanárhoz, kollégiumi 

nevelőhöz 
24,2% 19,4% 0,000 3873 26,9% 26,6% 0,802 3870 

Egy diáktársamhoz 21,5% 26,8% 0,000 3874 11,5% 15,2% 0,001 3870 

Egy barátomhoz 38,9% 49,3% 0,000 3873 16,5% 20,0% 0,007 3867 

Egy testvéremhez 12,3% 13,7% 0,201 3873 8,5% 7,4% 0,256 3869 

A szüleimhez, vagy 

felnőtt rokonomhoz 
24,0% 30,8% 0,000 3873 40,2% 46,6% 0,000 3870 

Másvalakihez 1,3% 2,3% 0,040 3873 3,0% 3,1% 0,927 3869 

Senkihez 8,4% 7,9% 0,555 3873 7,8% 7,0% 0,384 3869 

AVR 2012 

Györgyi Zoltán - Imre Anna: Konfliktusok diákok és tanárok között 

 

A tanár-diák konfliktus gyakoriságáról a média kapcsán és szórványos elbeszélésekből 

alkothattunk az elmúlt években képet, ebből azonban nem derülhetett ki, hogy voltaképpen 

mivel függ össze a jelenség: új, vagy csak újabban felismert, de régóta létező helyzetekről 

van-e szó, általánosan elterjedt és egyre gyakoribbá váló tapasztalatról lehet-e beszélni, vagy 

csak meghatározott intézménytípusokban előforduló, jól magyarázható esetekről. Az elemzés 

során abból a feltevésből indultunk ki, hogy nem teljesen általános a jelenség, hanem 

összefüggésbe hozható az iskolákra, a tanulókra, a tanárokra, s a társadalmi környezetre 

vonatkozó mérhető sajátosságokkal. Ilyenek lehet például az egyes középfokú képzési 

programokban megfigyelhető konfliktushelyzetek eltérő aránya, a tanulói összetételben 

megfigyelhető különbségek, vagy a tanári kompetenciák hiánya.   

Hipotézisünk szerint elsősorban a tanulói összetétel lehet az elsődleges tanár-diák 

viszonyt befolyásoló ok, ami kihat a tanárok és a tanulók közötti konfliktusok alakulására és 

gyakoriságára. Tanulmányunk a két fél közötti konfliktusok megvilágítására vállalkozik az 

alternatív vitarendezéssel kapcsolatos kutatás kapcsán, s valamelyest az alternatív 

vitarendezéssel kapcsolatos elvárások, igények tükrében. Elsősorban a tanár-diák viszony 

alakulását befolyásoló tényezőket helyezzük előtérbe. Kutatásunk alapja az Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet felmérése, ezen belül is elsősorban a tanulók, és a tanárok körében végzett 

kérdőíves vizsgálat, illetve a velük készült csoportos interjúk.  

Az elemzés során az alábbi kérdésekre kerestünk választ: 

- Mi jellemzi a konfliktusok alakulását az általunk vizsgált iskolákban? Van-e eltérés a 

diákok és a tanárok nézőpontja között? 

- Milyen tényezők befolyásolják a konfliktusok alakulását? Vannak-e a tanár-diák 

együttműködést akadályozó tényezők? 

- A tanárok diákokkal kapcsolatos céljai miként befolyásolják a két fél közötti 

kapcsolatot, s milyen összefüggések figyelhetők meg a tanárok és diákok közötti 

viszony  
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A tanárok és a diákok viszonya 

Az elemzés kezdetén mindenekelőtt azt vizsgáltuk meg, hogy az általunk vizsgált 

intézményekben hogyan alakult a tanár-diák viszony a kérdezés idején. Ez a viszony sokféle 

módon mérhető, kutatásunkban is többféle megközelítés adódott erre, de egy kérdést 

tekintettünk kitüntetettnek ebből a szempontból. Ez a kérdés a tanárok és a diákok közötti 

kölcsönös tiszteletre, vagyis az emberi kapcsolatok legalapvetőbb minimumára vonatkozik, 

amely minden együttműködés kiindulópontja lehet. A kölcsönös tisztelet hiánya 

természetesen nem jelent automatikusan konfliktust a két fél között, konfliktusforrást azonban 

mindenképpen: kölcsönös tisztelet nélkül bármilyen nézetkülönbség eszkalálódhat. A kérdést 

mind a tanároknak, mind a diákoknak feltettük, s a válaszok alapján az egyes iskolákat 

minősítettük. Az iskolánként négy osztály, s az átlagosan csaknem 12 tanár kérdőíves válasza 

lehetővé tette, hogy viszonylag reális, a véletleneket jelentős mértékben kizáró adatokkal 

dolgozhassunk.  

Az intézmények tanulóinak közel fele (48%-a) értett (teljesen vagy inkább) egyet azzal 

az állítással, hogy az adott iskolában a tanárok és a diákok kölcsönösen tisztelik egymást. Az 

érettségit adó képzési programokban tanulók10 valamivel kevésbé pozitívan (46%) 

nyilatkoztak, mint a szakiskolai, speciális szakiskolai képzésben résztvevők (49%), vagyis a 

különbség nem jelentős, de szignifikáns. Meglepően nagy eltérés figyelhető meg ugyanakkor 

az egyes évfolyamok szerint: míg a 9-10. évfolyamon tanuló diákok többsége (55%) válaszolt 

pozitívan, a 11-12. évfolyamon tanulóknak viszont csak 40%-a. 

 

29. ábra 

Mennyire ért egyet, a következő állítással: „Ebben az iskolában a diákok és a tanárok kölcsönösen tisztelik 

egymást”? – a diákok véleménye, évfolyamok és képzési programok szerint 

 
 

A képzési programok szerinti alig eltérő minősítés már sejteti, hogy a tanárok és 

diákok közötti tiszteletet nem, vagy nem feltétlenül rontja a hátrányos helyzetű tanulók magas 

aránya. Az adatok e metszetben történő vizsgálata igazolja is sejtésünket: a pozitív viszonyra 

utaló válaszokat legkevésbé (43%) a legjobb családi hátterű intézményekben kaptunk, s minél 

több a hátrányos helyzetűek aránya, annál pozitívabb a kölcsönös tisztelet tanulói megítélése. 

A tanárok ugyanerre a kérdésre pozitívabban válaszoltak (61%-uk választotta a két 

pozitív viszonyra utaló válasz valamelyikét), ami nem feltétlenül jelent érdemi törésvonalat a 

két fél között, de ennek értelmezésére a tanulmány későbbi részében még kitérünk. A tanári 

válaszok szignifikánsan nem térnek el az iskolai tanulói hátterét tekintve (HH-arány), de meg 

kell jegyeznünk, hogy az elégedettség – a tanulói válaszokkal ellentétben – a legrosszabb 

hátterű iskolákban a legalacsonyabb. Az eltérést ezekben az iskolákban magyarázhatja, hogy a 

tanulók a problémásabb iskolákban inkább érzik a tanárok személyre szabott törődését, ez 

                                                 

10
 Túlnyomórészt szakközépiskolások, de bekerült a mintába néhány gimnáziumi osztály is. 
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azonban úgy tűnik, nem valódi jó viszonyt takar, a tanárok legalábbis nem érzékelik 

hasonlóképpen 

 

30. ábra 

Mennyire ért egyet, a következő állítással: „Ebben az iskolában a diákok és a tanárok kölcsönösen tisztelik 

egymást”? – a diákok és a tanárok véleménye, az iskolában tanuló hátrányos helyzetű tanulók aránya szerint 

 
 

 A tanulói vélemények erős összefüggést mutatnak az iskola méretével: a 

várakozásoknak megfelelően a legkedvezőbb véleményekkel a legkisebb intézményekben 

találkoztunk. Az adatok szerint az 500 tanulónál húzható meg a választóvonal   

A tanár-diák viszony kölcsönös minősítése eltérő iskolamintázatokat rajzol meg: a 

vélemények különböző szinten egyezhetnek, vagy térhetnek el. A hiányzó tanári válaszok 

miatt csak negyven iskolát tudtunk minősíteni11. Mint minden ilyen jellegű kérdésnél nehéz 

értékelni a válaszokat, nehéz megmondani, hogy a kölcsönös tiszteletnek milyen mértékben 

kell jelen lennie ahhoz, hogy a napi szinten együttműködésre késztetett felek 

konfliktusmentesen, vagy a konfliktusokat könnyen kezelve tudjanak egymás mellett élni. Jó 

kapcsolatra utaló viszonynak azt a minősítést tekintettük, amikor a tanulók, illetve a tanáraik 

átlagosan legalább a négyfokú skála második értékének („inkább egyetértek”) átlagát elérték, 

közepesnek, amikor a válaszok még pozitív irányba mutatnak, s rossznak, amikor a többségi 

vélemény már negatív. A tanárok és a tanulók kölcsönös tiszteletének mintázatát az alábbi 

ábra mutatja.  

 

31. ábra 

A tanár-diák viszony együttes értékelése 

 

                                                 

11
 Minden törekvésünk ellenére néhány iskolából nem kaptuk vissza az ott hagyott tanári kérdőíveket. 
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Az adatok arra utalnak, hogy legalább elfogadhatónak (jónak, közepesnek) a 

kérdezettek harmada ítéli csak a kapcsolatot, a többiben vagy kölcsönösen jelzett komoly 

problémák rajzolódnak ki, vagy pedig érzékelhető eltérések tapinthatók ki a tanárok és a 

tanulók véleménye között. Ez is, az is, veszélyeket rejt magában. Az ábra, ha nem is jelzi 

egyértelműen, de utal a már említett helyzetre, miszerint a tanulók a kritikusabbak. Ennek 

önmagában nem tulajdonítanánk különösebb jelentőséget, hiszen életkori sajátosságok 

magyarázhatnák a jelenséget, ugyanakkor a sok iskolára jellemző egységes értékelés azt jelzi, 

hogy nem ez, hanem valamilyen tényleges törésvonal okozza az eltéréseket.  

A tanár-diák konfliktusok  

A konfliktusokhoz mind a diák mind a tanár hozzájárulhat. Bár statisztikák nem állnak 

rendelkezésünkre, de a két fél egyenlőtlen iskolai helyzetéből adódóan a felszínre került 

konfliktusok többsége tanulói fegyelemszegésekre vezethető vissza12. Négy ilyen konfliktus 

gyakoriságára kérdeztünk rá a kutatásban.  A kérdezett problémaforrások közül az óra 

megzavarása volt a legáltalánosabb, de gyakori volt a tanárral való tiszteletlenség („csúnya 

beszéd”), ugyanakkora tanárok kigúnyolásáról már kevesebben számoltak be, a tettlegesség (a 

tanárok megütése) pedig már csak elvétve fordult elő.  

 

32. ábra 

A diákok fegyelemszegésével kapcsolatos konfliktusok iskolai előfordulása a tanulói vélemények alapján % 

 

 
 

Az óra megzavarása nagyon általános jelenség, gyakorisága kis mértékben függ a 

tanulók életkorától (a tizenegyedik osztályban gyakoribb, mint a kilencedikben), az osztály 

képzési programjától (szakiskolai képzésben résztvevők esetében gyakoribb, mint a 

középiskolai képzésben tanulóknál), de az eltérés néhány százalékpontnyi csupán. A diákok 

meglátásait alig befolyásolja a hátrányos helyzetű tanulók iskolai aránya, a tanárok esetében 

azonban már lényeges a különbség: a közepes és jó hátterű iskolákban lényegesen 

alacsonyabb ez a fegyelemsértésről beszámoló tanulói tapasztalat. Természetesen – mivel 

csak percepcióról beszélünk – nem tudjuk megmondani, hogy az arányok milyen mértékben 

tükrözik a valós helyzetet, s milyen mértékben befolyásolja az eltérő ingerküszöb. Gyanítható, 

hogy a diákoknak az HH-arány által kategorizált iskolatípusok szerinti hasonló válaszai 

mögött ez utóbbi nyilvánul meg, míg a tanárok az óra megzavarását inkább tekintik a tanítás 

elmaradhatatlan – bár nyilván kezelendő – kellékének. A konfliktusok, viták, s a viták 

megoldása szempontjából azonban ez másodlagos kérdés, hiszen azt jelzi, hogy a rosszabb 

hátterű iskolákban nem csak a súlyosabb, hanem a kevésbé súlyos konfliktusforrások is 

gyakoribbak.  

                                                 

12
 Természetesen a közvetlen kiváltó okra gondolunk, az szinte felmérhetetlen, hogy a jelzett okok mögött 

milyen tanári magatartások húzódnak meg. 
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33. ábra 

A tanóra megzavarásának előfordulása a tanulók és a tanárok véleménye alapján, a HH 

tanulók aránya szerint, %  

 
 

A fegyelmezetlenség második, az előzőnél lényegesen súlyosabb formája, a tanárokkal 

való tiszteletlen, „csúnya” beszéd. Ebben az esetben már nem pusztán órai 

fegyelmezetlenségről beszélhetünk, hanem a tanuló-tanár közötti kapcsolatot érintő társadalmi 

érintkezési normák megsértéséről. Előfordulása némileg ritkább, mint a tanóra megzavarása, 

de igen általános ez is. A különböző iskolák, osztályok közötti eltérés, hasonló, mint az előző 

esetben. A tanárok itt többen jeleznek problémát, s nagyobb gyakoriságot is érzékelnek, s 

minél jobb az iskola, annál kevésbé érzékelnek ilyen problémát a tanárok és a diákok is, s 

egyre kevésbé gyakorinak látják, mint a diákok. Ez utóbbi arra utal, hogy nagyon eltérőek a 

tanulói és tanári határvonalak a problémák megítélésében a jobb hátterű iskolákban. 

 

34. ábra 

A tanárral való csúnya beszéd előfordulása a tanulók és a tanárok véleménye alapján, a HH 

tanulók aránya szerint, %  

 
 

A tanár kigúnyolása, megszégyenítése a tanárt már személyében sérti, alázza meg. Ez 

a jelenség lényegesen ritkább az előző kettőnél, s itt még jobban kirajzolódnak az iskolák 

társadalmi háttere közötti különbségek, s ezek rávetülnek az eltérő képzési programokra is. 

Az érettségit adó képzésben résztvevő tanulók bő egytizede számolt be a gyakori 

előfordulásáról, a szakiskolai képzésben résztvevőknek viszont csaknem a duplája, s itt is 

megjelenik a rossz tanulói összetétel hatása. A tanárok közül a csúnya beszédhez hasonlóan itt 

is többen érzékelnek problémát, mint a diákok, ugyanakkor inkább csak szórványos 

jelenségként utalnak rá. Ez utóbbi tekintetében a viszonylag alacsony tanári jelzések arra 

utalnak, hogy vagy hárítanak a tanárok, s saját negatív tapasztalataikkal nem akarnak 
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szembenézni, vagy pedig azt, hogy csak töredéküket érinti ez a konfliktus, de jellege és súlya 

miatt nem nagyon viszik nyilvánosság elé, így a kollégák nem szereznek róla tudomást.  

 

35. ábra 

A tanár kigúnyolásának előfordulása a tanulók és a tanárok véleménye alapján, a HH tanulók 

aránya szerint, %  

 
 

A tanár megütése a vizsgált konfliktusok legsúlyosabbika. Előfordulása ennek 

megfelelően alacsony. A tanári vélemények itt egyértelműen alacsonyabb mértékű problémát 

jeleznek, mint a tanulóké. Ez utóbbiak véleményét a tanulói komolytalankodásból adódó 

torzítás miatt (ami az alacsony konfliktus-előfordulási arány miatt felerősödik) fenntartással 

kell kezelnünk, azonban a tanári vélemények egyértelműen tükrözik, hogy az iskolákban jelen 

van ez az eset: a legjobb tanulói hátterű iskolákban – ha ritkábban is – éppúgy, mint a 

legrosszabb hátterűekben.   

 

36. ábra 

A tanár megütésének előfordulása a tanulók és a tanárok véleménye alapján, a tanulói 

összetétel szerint, %  

 
 

 A fenti fegyelemszegések tekintetében rákérdeztünk a tanulók érintettségére is, ami 

ebből a nézőpontból nézve nem jelentős, gyakori elkövetésüket csak a tanulók néhány 

százaléka vállalta fel. Alkalmankénti esetek már lényegesen több tanulót érintenek. A saját 

rendbontó szerep esetleges háttérbe tolása ellenére is azt mondhatjuk, hogy az általánosabb 

jelenségeket is csak a tanulók kis része követi el, de az elkövetések száma és/vagy súlya 

hangsúlyosan megjelenik az iskolákban.  

 
37. ábra 

A vizsgált konfliktusterületek előfordulása a tanulók és a tanárok véleményes szerint általában, illetve a tanulók 

érintettsége ezekben. (A „gyakran” válaszok aránya) 
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A tanárokat ért személyes konfliktusokat a fentiekhez képest más kérdésekkel mértük, 

de a válaszok részben egybevethetők a korábbiakkal. Az egybevetés alapján a személyes 

érintettség típusai csak részben tükrözik az általános (tanári) véleményeket. Néhány 

konfliktus esetén a legrosszabb és a legjobb hátterű iskolák adatai nagyon hasonlatosak, s 

olyannal is találkozunk, amelyben a legjobb hátterű iskolák tanárai konfrontálódtak 

leginkább. A négy jelzett konfliktustípus közül kettő egybevethető a tanárok által jelzett 

iskolai problémákkal, s ennek tükrében feltűnő, hogy az iskolai háttér eltérő módon 

érvényesül. Feltételezésünk szerint ezt az eltérést az iskolára vonatkozó és az egyéni, a 

tanárok saját tanórai magatartással kapcsolatos elvárásaira vonatkozó normák közötti 

különbségek okozzák: a legjobb tanulói hátterű iskolák pedagógusai nagyobb, a legrosszabb 

iskoláké pedig kisebb fegyelmet várnak el a diákoktól, s ennek függvényében 

konfrontálódnak. Az órán kívüli iskolai magaviselet tekintetében ugyanakkor nincs ez az 

eltérés, ami mögött nem a (a tanulói összetételhez valamelyest igazodó) tanári normák helyett 

az ezt tekintetbe nem vevő iskolai normák megszegését sejthetjük. 

 
38. ábra 

A tanárokat (személyesen) érintő egyes konfliktusok az iskola tanulói összetétele (HH arány) szerint, %  

 

 

A konfliktustípusok és a tanulók háttere 

A következőkben arra kerestünk választ, hogy egyéni szinten milyen sajátosságok 

befolyásolják az iskolai konfliktusokat. Ennek érdekében a vizsgált, a tanulók által elismert 

deviáns viselkedési formákat első lépésben a tanulók társadalmi hátterével összefüggésben 
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elemeztük, majd a tanulók iskolai helyzetét, tanulmányi eredményességét, közérzetét vettük 

közelebbről szemügyre. Mivel a tanulók saját szerepüket kevésbé hangsúlyozták ezekben a 

kérdésekben, az elemezhetőség érdekében összevontuk a ’gyakran’ és a ’volt már ilyen’ 

válaszokat.  

A társadalmi háttér mérésére az anya iskolai végzettségét és a szülők roma 

származását vizsgáltuk. Az anya iskolázottságának hatása a vizsgált konfliktustípusok közül 

csak a két durvább esetében bizonyult jelentősnek és egyben szignifikánsnak: a tanár 

kigúnyolása és megütése esetében. Az enyhébb konfliktusok esetében az eltérés nem 

szignifikáns, de legjobb hátterű tanulók esetében a legmagasabb, s a középfokú végzettségű 

anyák gyerekei esetében a legalacsonyabb. Ez arra figyelmeztet, hogy nem csak a hátrányos 

helyzetű családokból származó gyerekek esetében merülnek fel kisebb-nagyobb 

beilleszkedési, viselkedési problémák, a magasan iskolázott családok gyerekeinek 

beilleszkedése legalább annyira, esetenként még inkább problémás lehet. Összevetve a 

tapasztalatokat a korábban elemzett intézményi megközelítéssel, arra következtethetünk, hogy 

e szabályszegések esetében nagyon erőteljes a kortárshatás: ha a hátrányos helyzet egyéni 

szinten nem befolyásolja a szabályszegést, a hátrányos helyzetűek aránya viszont igen, akkor 

ebből az következik, hogy a sok hátrányos helyzetű tanulót oktató iskolákban ezek a 

konfliktusok a jobb hátterű tanulókra is kiterjednek. 

Adataink arra vonatkozólag is figyelmeztetőek, hogy nem lehet a konfliktusokat 

összemosni, eltérő sajátosságokat mutatnak nemcsak a gyakoriság, hanem az érintett tanulói 

kör tekintetében is: miközben a gyakoribb konfliktusok esetében alig van eltérés a tanulói 

háttér szerint, az erősebb vétségeknél erőteljesebb ennek befolyásoló szerepe.  

 

39. ábra 

A tanulók konfliktusokban való érintettsége az anya iskolázottsága szerint 

 
 

Hasonló összefüggéseket figyelhetünk meg a tanulók roma hátterét tekintve is. A roma 

származás még erősebben érvényesül, ugyancsak a két durvább konfliktustípussal, a tanár 

kigúnyolásával és a tanár megütésével összefüggésben, ahol az érintettséget jelzők negyede, 

illetve közel fele volt roma származású. Hogy e tények mögött egészen pontosan milyen 

folyamatok húzódnak meg, arra a kutatás alapján nem tudunk választ adni, így azt sem tudjuk 

megválaszolni, hogy az eltérő kulturális különbségeknek, illetve a tanulókat identitásukban, 
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vagy más jellegű érzékenységüket megsértő tanári viselkedésnek lehet szerepe ebben, s ha 

igen, mekkora. Pusztán a figyelmet irányítjuk egy olyan jelenségre, amellyel foglalkozni kell. 

Még akkor is, ha esetleg a jelenség igazságtartalma kétséges, hiszen ilyesfajta vágyakat 

tükröz. 

 

40. ábra 

A tanulók konfliktusokban való érintettsége az szülők roma származása szerint, % 

 
 

Konfliktustípusok és a tanulók iskolai háttere 

Igen fontosnak tűnik a konfliktusokban való érintettség esetében a tanulók iskolai 

’háttere’, azaz az a hely, pozíció, amit az iskolában a tanulmányi eredményük alapján a 

tanulók között elfoglalnak, a tanárokkal való kapcsolat, és az a tény, hogy az iskolában 

mennyire érzik jól magukat a diákok. Az általunk vizsgált tényezők nyilvánvalóan egymással 

is erősen összefüggnek.  

Adataink közelebbi elemzése azt mutatta, hogy a konfliktusokban érintett tanulók 

rendre a néhány tizeddel gyengébb átlagos tanulmányi eredményességű tanulók köréből 

kerülnek ki az általános iskolai bizonyítvány tanúsága szerint. A különbség minden 

konfliktustípus esetében megfigyelhető volt, de a tanár kigúnyolása esetében volt a 

legnagyobb. A tanulmányi teljesítményekben mutatkozó eltérés nemcsak arra enged 

következtetni, hogy az iskolai hierarchia összefügg a tanulmányi teljesítménnyel, ami 

önmagában vagy más háttértényezőkkel való összefüggés okán valamilyen mértékű kockázati 

tényezőt jelent a tanár-diák viszony szempontjából.   

A másik, általunk vizsgált tényező a tanulók tanárokhoz való viszonya, ami nem 

szükségképpen rossz minden vétség esetében, a leggyakoribb vétségben, az óra zavarásában 

érintett tanulók túlnyomó többsége inkább kölcsönös tanár-diák tiszteletet jelzett, vagyis ezt a 

viszonyt – tanulók értelmezése szerint – nem borítja fel az óra megzavarása: a viselkedés nem 

a tanárnak, hanem a szituációnak szól, a tisztelet ettől még megmarad, s a kölcsönösség arra 

utal, hogy a tanárok is így gondolják. A többi, erősebb vétségről már nem mondhatjuk el 

ugyanezt: ahol ezek előfordulnak, ott már – legalábbis a tanuló oldaláról – nincs meg a 

kölcsönös tisztelet. Az okok és az okozatok viszont nem egyértelműek: egyaránt előfordulhat, 

hogy a kölcsönös tisztelet hiánya vezet a normaszegő magatartáshoz, de az is, hogy a 

normaszegő magatartás akadályozza a kölcsönös tisztelet kialakulását.   
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41. ábra  

Mennyire értesz egyet az alábbi állítással? Ebben az iskolában a tanulók és a tanárok kölcsönösen tisztelik 

egymást. (diák vélemények) 

 
A gyengébb tanulmányi eredmény, a rosszabb tanár-diák viszony is magyarázhatja, 

hogy a vétségekben érintett tanulók valamennyien az átlagnál kevésbé érzik jól magukat az 

iskolában, ugyanakkor a szabályszegések súlyosabb formáit elkövetők többsége is inkább 

pozitívan viszonyul az iskolához. Ez azt jelzi, hogy ezek a normaszegések minden bizonnyal 

nem általánosak, feltételezhetően alkalmanként fordulnak elő, s talán egy-egy pedagógushoz 

köthetők, vagyis jelentős részben szituációfüggők, s kevésbé fakad a tanulók személyiségéből, 

vagy kulturális hátterétől  

 

42. ábra 

Összességében hogyan érzed magad ebben az iskolában? (diákvélemények) 

 

 
 

Az elemzés végén megkíséreltünk arra is választ kapni, hogy a tanulói és a tanári 

vélemények egybevetése mit mutat az általunk vizsgált iskolacsoportokról, vagyis az iskolák 

társadalmi háttere magyarázza-e .  A hátrányos helyzetű tanulók aránya szerint felbontva az 

adatokat azt tapasztalható, hogy igen jelentős különbség van a vélemények tartalmát és 

egybeesését tekintve egyaránt a három iskolacsoport között. A közepesnek mondható tanulói 

összetételű intézményekben a legnagyobb a tanulók és a tanárok közötti látens feszültség: 

főként a tanulók az elégedetlenek, de az iskolák nem csekély részében a tanárok, a viszony 

hasonló minősítése az iskolák kevesebb mint felében tapasztalható csak. Megítélésünk szerint 

ezekben az intézményekben nagy lehet a távolság és nem jó a kommunikáció a tanulók és a 

tanárok között, ennek következtében adaptációs problémák lehetnek az két fél viszonyában, 

Kölcsönösen jó viszony kizárólag a legrosszabb hátterű iskolákban tapasztalható, mégpedig 

azok közel egyötödében, vagyis épp azokban az iskolákban tapasztaljuk ezt, ahol a legtöbb 

problémát vártuk, s ahol a fenti elemzés alapján állítható, hogy valóban a legtöbb a probléma.  

A némileg meglepő  összefüggést az interjúk tanúsága szerint az intézményi kultúra felvállalt 

mássága magyarázza. Ezekben az iskolákban úgy tűnik, megtörtént az a váltás, aminek révén 

a hátrányos helyzetű tanulók magas arányát az iskola nem problémának tekinti, hanem 

felvállalt feladatnak. Egy ilyen vállalás teheti lehetővé, hogy az iskola tanárai tudatosan 

készüljenek fel erre a feladatra és éljenek olyan megoldásokkal (pl. a tanulók felé forduló 

figyelem, a személyes törődés), ami kölcsönösen jobbá teszi a tanárok és tanulók viszonyát.   
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43. ábra 

A tanár-diák viszony együttes értékelése – a hátrányos helyzetű tanulók iskolai aránya szerint 

 

 

 

A tanárok diákokkal kapcsolatos elvárásai  

A tanár-diák kapcsolat minőségén sokat javíthat, ha a két fél közös célok mentén 

érintkezik egymással, s sokat ronthat is, ha eltérőek ezek a célok.  A diákok céljairól nem 

gyűjtöttünk információt, de a tanári elvárások alapján következtethetünk valamelyest az 

iskolai légkörre. Arra a légkörre, amely segítheti a tanár-diák konfliktusok megelőzését és 

megoldását. Az  elvárások önmagukban nehezen minősíthetők, más-más tanulói közegben 

más-más értelmet nyerhetnek, nem beszélve arról, hogy egyes fogalmak (pl. fegyelmezettség, 

szorgalom, stb.) tartalma időben és térben változó, a célok rendszere azonban képet fest az 

értékek egymáshoz való viszonyáról.  

Kutatásunkban a tanári elvárásokat hat, részben az iskolai időszakra, részben a jövőre 

vonatkozó kérdésre fűztük fel. E kérdések mindegyikét fontosnak tartották a pedagógusok, 

pusztán finom különbséget tettek közöttük a fontosság erőssége szerint. A konfliktusok, 

illetve kezelésük szempontjából a hat kérdés közül öt releváns: a tanulók viselkedésére, elvárt 

magatartására vonatkozik, vagy pedig a meglévő konfliktusok megoldásával hozható 

összefüggésbe.  

44. ábra 

A tanárok tanulókkal kapcsolatos elvárásai 

 

 
 

Az elvárások sorában a jó iskolai hangulat és a kemény munka viszonylagos háttérbe 

szorulása azt jelzi, hogy ezeket a pedagógusok inkább eszközként, mintsem célként 

kezelhetik, ezeket a nevelési jellegű elvárások (konfliktuskezelés, önálló véleményformálás) 

megelőzik. A kemény tanulás ugyan egy tradicionális értékeket tükröző, (tanulásközpontú, 

fegyelmezett viselkedést megkövetelő) iskola képét is megrajzolja, a valóság azonban ennél 

lényegesen árnyaltabb. A kemény munka például elsősorban a városi, halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulóval alig rendelkező, tehát viszonylag kedvező társadalmi hátterű iskolák 

sajátossága (a négyes skálán átlagosan 3,5-ös értéket kapott, miközben a községekben, csak 

3,0-et), tehát azoké, amelyek – vélhetően – képesek magasabb követelményeket állítani a 

tanulók felé. Legkevésbé a közepes hátterű iskolák esetében fogalmazódik ez meg. Ezzel 

kapcsolatban fel kell hívnunk a figyelmet arra a gyakran, s sok területen megfigyelhető 

jelenségre, hogy néhány tekintetben a legjobb és a legrosszabb tanulói összetételű iskolák 

közös, vagy legalábbis egymáshoz közeli sajátosságokkal rendelkeznek.  
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A fegyelem előtérbe kerülése az iskolák helyzetével nem, a tanárok helyzetével 

kapcsolatban azonban felmerül. Az okok itt is két oldalról érkeznek, de egyelőre csak az 

egyiket nevezzük meg: minél rosszabbnak érzik a tanárok a saját anyagi helyzetüket, annál 

fontosabb számukra a fegyelem. Feltételezésünk szerint egyfajta tanári kiábrándultság, 

kilátástalanság-érzet vezet a fegyelem ily módon való előtérbe kerüléséhez. Ezt az 

összefüggést erősíti egy másik is, amely a tanulók jó iskolai közérzete (mint elvárás) és a 

tanár jó közérzete (mint tény) párhuzamosságára utal, s igazából az összefüggést a negatív 

irányban megfogalmazva rajzolja meg érzékletesen: minél rosszabbul érzi magát a tanár az 

iskolában, annál kevésbé fontos számára, hogy a diákok jól érezzék magukat. Mindezek 

rávilágítanak arra, hogy – bár többféle interpretáció is elképzelhető – a tanárok elégedettsége 

pozitívan hat a munkájukra, s ezen belül a munkájukkal kapcsolatos célkitűzésekre, aminek az 

iskolán belül kiemelkedő szerepe lehet.  

A tanulók jó iskolai közérzetének igénye még egy háttértényezővel mutat szignifikáns 

összefüggést: a legkisebb iskolákban kerül ez leginkább előtérbe. E kis iskolák nem annyira 

méretük okán vannak jellegzetes helyzetben, hanem mert valamilyen speciális feladatra 

vállalkozva, nem egy esetben a nehezen kezelhető tanulók problémáinak kezelését 

hangsúlyosan felvállalva maradtak kicsik. Vissza kell utalnunk egyben a korábban 

elmondottakra, miszerint kölcsönösen jó viszonyt egyedül a legtöbb hátrányos helyzetű 

tanulóval rendelkező iskolák között találtunk.  

A kutatás fő témája szempontjából kiemelkedően fontos konfliktuskezelés kifejezetten 

előtérbe került a válaszok sorában. Ennek tartalma azonban ebben a megközelítésben nem 

ismert, vagyis nem tudjuk meg, hogy milyen elvekre építve képzelik el a pedagógusok ezt. A 

folyóiratban szereplő másik tanulmány13 utal arra, hogy az alternatív vitarendezés fogalmát 

nagyon eltérően értelmezik még az igazgatók is. Minden esetre, még bizonytalan értelmezés 

mellett is, komoly alapot jelenthet a tanárok számára ez az célkitűzés, ahhoz, hogy adott 

esetben új, számukra alternatív megoldások vitarendezés iránt is érdeklődjenek. 

 

A tanár-diák viszonyt befolyásoló tanári attitűdök, tulajdonságok 

A tanár-diák viszonyt a tanárok oldaláról nem csak az általuk megfogalmazott 

célkitűzések, hanem a közös munkát meghatározó tulajdonságaik, tevékenységeik is 

befolyásolhatják. Mint minden kapcsolat esetében az együttműködés természetesen mindkét 

félen múlik, de az iskola természetéből fakadóan a viszonyt a tanárnak kell, kellene aktívan 

alakítania, vagyis a tanárok felkészültsége, hozzáállása döntő lehet. 

Kutatásunk tapasztalatai szerint a tanár-diák viszonyt. a tanárok tanulókkal 

kapcsolatos célkitűzései szinte egyáltalán nem befolyásolják Az egyedüli kivételt a kemény 

munka követelménye jelenti: a kölcsönösen jó viszonyt jelző iskolákban ez az elvárás háttérbe 

szorul, viszont előtérbe kerül azokban az iskolákban, ahol a diákok rosszabbnak érzékelik a 

tanárokkal való kapcsolatot, mint a pedagógusok. Az ok-okozati viszonyok nehezen 

feltárhatók, feltételezésünk szerint nem is mindig azonos irányúak, minden esetre a vizsgált 

iskolai körben kirajzolódik, hogy a kedvező tanár-diák viszony nem a kemény munka talaján 

jön létre, hanem inkább annak háttérbe kerülésével. Mindez némi adalékot jelenthet a jó 

                                                 

13
 Mártonfi György: Igazgatók az alternatív vitarendezésről, a konfliktuskezelésről  
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társadalmi hátterű (s sok esetben a kemény munkát előtérbe helyező) iskolákban tapasztalt 

viszonylag magas – igaz, nem komoly súlyú – fegyelemsértésekre.  

A tanár-diák viszonyt a tanári célkitűzéseknél lényegesen erőteljesebben befolyásolja 

a tanárok tanulókkal szembeni viselkedése, ami egyértelműen jelzi, hogy a tanári célkitűzések 

sokfélék lehetnek, de a sokféle értéket felülírják a mindennapi kapcsolatok, amelyeket ugyan 

kölcsönösen alakítanak a tanulók és tanáraik, de amelyben a tanároknak komoly szerepe van.  

A tanárok viselkedését önmagukkal értékeltettük, s ez nagyon tanulságos összefüggést 

rajzol meg: a legjobb kapcsolatot jelző intézményekben a tanárok a hat mutató közül ötben (a 

hatodik esetében nincs szignifikáns összefüggés a két tényező között) egyértelműen a 

legjobbak a tanár-diák viszony kölcsönös megítélése szerinti iskolacsoportok között, a 

legrosszabb kapcsolatot jelzők esetében pedig rendre a legalacsonyabb értéket kapták 

mindegyik mutató szerint. rosszabbak. Az öt tanári tulajdonság, tevékenység egy része 

(kedvelik a tanulókat, tudnak fegyelmet tartani) kölcsönös ok-okozati kapcsolatban állhat 

ugyan a tanár-diák viszonnyal, más része esetében azonban (követendő példát jelentenek, 

segítenek a tanulóknak azok személyes, vagy tanulási problémáinak megoldásában) 

egyértelműen a tanári hozzáállás hiányosságai ütköznek ki az adatokban.  

Az adatok azt jelzik, hogy a kölcsönös kapcsolatra utaló egyenlőtlenség egyik típusát, 

mégpedig azt, amikor a diákok rosszabbnak minősítik a kapcsolatot, mint a tanáraik, a hat 

mutató közül a diákok számára nyújtott személyes jellegű tanári segítség hiánya érdemben 

befolyásolja: a négyes skálán mért erre adott pontérték itt lefelé tér el más mutatókhoz képest.  

 
45. ábra 

A tanár-diák viszony kölcsönös értékelése és a tanárok jellemzői saját megítélésük szerint * 

 

 
* A kérdés: „Ön szerint mennyire jellemzik az alábbiak az iskola tanárait? A válaszok: 

négyfokú skálán, ahol 1= Szinte egyetlen ilyen tanár sincs az iskolában  4 = A legtöbb 

tanár ilyen 
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A tanár-diák viszony és a tanár-diák konfliktusok  

A tanárok és diákok közötti értékkülönbségek, sőt a felszín alatt megbújó feszültségek 

nem vezetnek törvényszerűen konfliktushoz, csak hozzájárulhatnak ezekhez, s 

megnehezíthetik a konfliktusok rendezését. Mint korábban láttuk, a tanárok a vizsgált 

konfliktusok előfordulásával, gyakoriságával kapcsolatos tapasztalatai esetenként markánsan 

eltérnek a diákok által jelzettől.    

A tanulók értékelése szerint a fegyelemsértések között az óra megzavarása kiemelt 

jelentőségű. A tanárok tapasztalata ezzel egybeesik, amennyiben az óra megzavarására 

visszavezethető konfliktusok („órai magaviselet”, „feleselés”) a leggyakoribbak. Ez még 

akkor is igaz, ha ők a tanóra megzavarását sokkal inkább a mindennapok természetes 

részének tekintik, mint a diákok. Egyes konfliktusok gyakorisága összefüggésbe hozható a 

tanár diák viszony megítélésével, mégpedig úgy, hogy a kölcsönös tisztelet erőteljesebb 

jelenléte esetén a konfliktusok száma viszonylag alacsony. Bár az ok-okozati viszonyok itt 

sem egyértelműek, feltételezhető a kölcsönhatás, vagyis hogy a kölcsönös tiszteletet a 

konfliktusok gyakorisága éppúgy befolyásolja, mint ahogy a kölcsönös tisztelet is csökkenti, 

csökkentheti a konfliktusokat, hiszen hozzájárulhat azok megelőzéséhez.  

 
46. ábra 

A tanárok különböző területekkel összefüggő személyes konfliktusainak aránya a tanár-diák 

viszony megítélése szerinti iskolacsoportokban

 
 

Összegzés 

Elemzésünkben néhány konfliktus-típus segítségével arra tettünk kísérletet, hogy 

körüljárjuk a tanárok és diákok viszonyának, s e viszony hátterének a kérdését. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy igen eltérő a konfliktusok érzékelése a két szereplő 

részéről, jellemzően a tanárok kisebb gyakoriságúnak ítélik meg ezeket, mint a diákok. A 

konfliktusok egyes, eltérő súlyú előfordulása az intézmény képzési típusától és tanulóinak 

társadalmi összetételétől függően eltérő, az utóbbi szempontból a hátrányos helyzetű 
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tanulókat magas arányban fogadó intézménycsoport a másik két csoporttól való eltérése 

szembetűnő. Sajátos tapasztalat, miszerint az általunk kérdezett vétségek előfordulása ugyan a 

legrosszabb hátterű iskolákban a leggyakoribb, a kölcsönös tisztelet érzése is itt a 

legkedvezőbb a tanárok és a diákok részéről. A másik két intézménycsoportban ugyan 

kevesebb a vétségek tényleges előfordulása ugyan csekélyebb, de ennek ellenére a tanárok és 

a diákok viszonya ellentmondásosabbnak, problémásabbnak tűnik.   

A tanulói vélemények a konfliktusokról eltérőek abban a tekintetben, hogy általában 

vagy saját érintettségre vonatkozik-e a kérdés, az utóbbi szempontból a gyakorisági arányok 

jóval szerényebb mértékűek. A konfliktusokban érintettség a tanulók társadalmi hátterét 

tekintve összefüggést az anya iskolázottsága és a tanulók kisebbségi (roma) származása 

szerint mutat, elsősorban a súlyosabb konfliktusok esetében, az összefüggés konkrét irányát és 

tartalmát illetően sajnos adataink kevéssé igazítanak el.  A tanulók iskolai háttere is 

befolyásolja adataink szerint a tanulók konfliktusokba kerülését:nagyobb eséllyel a gyengébb 

tanulmányi eredményességű tanulókra jellemző, illetve olyanokra, akik tanáraikkal szemben 

kevésbé érzékelnek kölcsönös tiszteletet és nem érzik jól magukat az iskolában.   

A vizsgálat egyértelműen rámutat arra is, hogy a konfliktushelyzetek, illetve a 

konfliktusok mögött nem csak a diákok magatartását kell keresnünk, hanem a tanárok 

diákokkal kapcsolatos elvárásain keresztül a pedagógusok helyzete: jó léte, jó közérzete is 

szerepet játszik, de az is, hogy milyen eszköztárral rendelkeznek – például a fegyelmezés 

terén --, vagy hogy milyen mértékben terjesztik ki tevékenységüket a tanításon kívülre: 

segítik-e a tanulókat, vagy pedig nem foglalkoznak azok személyes problémáival.  
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Tomasz Gábor: Alternatív vitarendezés közelről 

 

 

Bevezető megjegyzések, avagy gondolatok egy eset meghatározásának nehézségeiről 

 

Jelen írás annak az esettanulmánynak a legfontosabb megállapításait foglalja össze, 

amelyet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Alternatív vitarendezésről (a továbbiakban: 

AVR) készített kutatása keretében folytattam egy kiválasztott szakképző intézményben 2012-

ben.  

Minden esettanulmány első lépése természetesen magának a vizsgálni kívánt eset-nek 

a meghatározása. Ez csak első ránézésre tűnik triviális lépésnek, a szakirodalomból jól ismert 

azonban, hogy korántsem egyszerű feladatról van szó (lásd pl.: Yin 2008). Nem volt ez 

másképp jelen vizsgálat során sem. Mielőtt azonban erre rátérnék, kénytelen vagyok egy 

kisebb kitérőt tenni. 

A kutatásvezető azzal a szándékosan nem konkretizált feladattal bízott meg, hogy 

készítsek egy esettanulmányt egy iskolában. Többet nem is igen mondott, mind az iskola 

kiválasztását, mind a kutatását tényleges tárgyát rám bízta. Szabad kezet kaptam tehát, aminek 

pozitív és negatív hatása végigkísért az egész vizsgálat során. Pozitív, mert munkámba nem 

szólt bele senki, (az esettanulmány elkészítését természetesen leszámítva) nem kellett 

semmilyen elvárásnak, előzetes elképzelésnek megfelelnem, magam dönthettem el, mit, 

mikor és hogyan csinálok. Másrészt negatív is egyben: a vizsgálat megtervezésétől kezdve a 

végrehajtáson át jelen szöveg megírásáig magamra maradtam, a felmerülő nehézségekkel 

egyedül kellett megbirkóznom.14 

Az iskola kiválasztását nem bíztam a véletlenre. Először is azok közül az intézmények 

közül kellett egyet kiválasztanom, ahonnan a tanárok közül néhányan részt vettek az OFI 

szervezte Mediáció vagy Resztoratív technikák a vitarendező eljárásban elnevezésű 

továbbképzésen. Kvantitatív vizsgálatok szóhasználatával élve: az alapsokaság ismert volt. 

Másodszor olyan intézményt szerettem volna alaposabban megismerni, amelyről 

valószínűsíthető, hogy az említett továbbképzés nem csupán azt a célt szolgálta, hogy néhány 

tanár letudja a 7 éves továbbképzési ciklusát, hanem ahol a képzésen tanultak valamilyen 

formában átkerültek az iskolai gyakorlatba, beépültek az iskola szerves életébe. Egy jó 

gyakorlat (good practice) feltérképezése, úgy véltem, sokkal értékesebb információkat 

szolgáltathat, mint egy negatív példáé. Tegyük hozzá, még izgalmasabb lett volna egy fenti 

értelemben felfogott „jó” és egy „rossz” iskola szembesítése, a különbségek alaposabb leírása 

számos ok-okozati összefüggésre is fényt deríthet. Ennek anyagi és időbeli tényezők ugyan 

gátat szabtak, ám egy szerencsés véletlennek köszönhetően, ahogy a későbbiekben még látni 

fogjuk, bizonyos összehasonlításokat mégis el tudtam végezni: a felkeresett iskola egy 

nagyobb TISZK részét képezi ugyanis, és bizonyos mértékig alkalmam nyílt a többi a többi 

tagintézmény (leginkább a központi iskola) életébe is betekintést nyernem. A kutatásnak ezt a 

részét nem terveztem tehát, csak mintegy ölembe hullt. 

                                                 

14
 Félreértések elkerülése végett: ha kérek, kapok szakmai segítséget. Ám a feladatot kihívásként is értelmezve 

erre szándékosan nem tartottam igényt. 
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Mivel az esettanulmány készítése párhuzamosan zajlott a kérdőíves és interjús 

vizsgálatokkal, ezért nem támaszkodhattam azok eredményeire, a „jó” iskolát más úton kellett 

kiválasztanom. Segítséget kaptam ehhez az AVR-projekt egyik munkatársától, aki a projekt 

keretében az iskolák zömét személyesen felkereste, az intézményvezetőkkel, illetve a 

továbbképzésen részt vett pedagógusok egy részével beszélgetett is. Otthonosan mozgott tehát 

a közegben, az ő ítéletét emiatt többnek éreztem egyszerű szubjektív benyomásnál. Egyik 

útjára magam is elkísértem, véletlenül pont a később kiválasztott intézménybe. Hazafelé 

menet, az autóban összegeztük tapasztalatainkat. Munkatársamra az iskola nagyon pozitív 

benyomást tett, egyértelmű volt számára, hogy az mutathat fel a legtöbb eredményt az 

alternatív vitarendezés területén. 

Megvolt tehát az intézmény, kezdődhetett számomra a munka. Fentebb az írtam, hogy 

teljesen magamra voltam hagyva a kutatás során, mindent magamnak kellett meghatároznom. 

Teljesen nem volt ez így. Elsőként nekem is el kellett végeznem ugyanazokat a feladatokat, 

mint tették kollégáim a többi iskolában: kitöltettem a kérdőíveket a tanárokkal és a diákokkal, 

készítettem egyéni és fókuszcsoportos interjúkat. E tevékenységek során, ami többszöri 

látogatást jelentett, fokozatosan állt össze bennem a kép: minek akarok utánajárni, mi az, ami 

esettanulmányom szempontjából lényeges, mi egyáltalán az „eset”-em. Kvantitatív 

vizsgálatokhoz szokott olvasóim számára meglehetősen tudománytalannak tűnhet 

módszerem, kvalitatív kutatásokban azonban egyáltalán nem számít annak, ellenkezőleg: ott a 

cél előzetes hipotézisek tesztelése helyett gyakran éppenhogy hipotézisek megalkotása. Tehát 

nem egy-egy kutatás elején eleve adottak, pontosan megfogalmazhatók, hanem fokozatosan 

formálódnak, és a kutatás végén válnak (jó esetben) véglegessé. A hely rövidsége miatt csak 

utalnék olyan alapvető munkákra, amelyek ezt a módszert, metodológiát alaposabban 

ismertetik (a Grounded Theory klasszikusai: Glazer–Strauss 1967, Corbin–Strauss 2007, vagy 

a kvalitatív kutatások talán legátfogóbb bemutató kötete: Denzin–Lincoln 2005). 

Térjünk rá magára az esetre. Ez az intézmény lenne? Nyilvánvalóan nem, hiszen nem 

azt akartam bemutatni a maga teljességében, olyan szempontokra kellett koncentrálnom, 

amelyek valamilyen szinten összefüggésbe hozhatók az egész vizsgálat kiindulópontjául 

szolgáló OFI-s tanártovábbképzéssel. Hamar kiderült, hogy a közvetlen rákérdezés (Például: 

Mit tart a továbbképzés hozadékának? Változott valami az iskolában, ami a továbbképzés 

következményének tekinthető?) nem vezet sok eredményre. Az érintett tanárok, tehát azok, 

akik sikeresen befejezték a továbbképzést, a tantestület töredékét képezték, a többieknek – ha 

egyáltalán eljutott hozzájuk bármilyen információ – csupán halovány elképzelésük volt az 

egészről. Bármiféle feltételezett hatásról tehát csak a témában jártas, a továbbképzést 

abszolvált személyek számolhattak be. Az érintettségükből, erős személyes bevonódásukból 

adódó, a tárgyilagosságot veszélyeztető kijelentéseiket, véleményeiket igyekeztem saját 

megfigyelések révén ellensúlyozni, s a témámat közvetett úton megközelíteni. Ez azt 

jelentette, hogy a beszélgetéseimben, interjúimban egyre kisebb figyelmet szenteltem 

magának a továbbképzésnek, érdeklődésem középpontjába először a mediáció, majd egyre 

inkább az egyeztető eljárás került. 

Lehetőségként felmerült, hogy egy tárgyalást, legyen az mediáció vagy egyeztető 

eljárás, vegyek górcső alá (válasszak tehát esetül), meghallgatva az érintett feleket (diákokat, 

tanárokat, szülőket) – mintegy oknyomozó újságíróként járjak el, próbálván egyrészt az 

eseményeket rekonstruálni, másrészt a lényeges elemeket kiragadva általánosabb 

következtetéseket levonni. Mint kiderült, ez sem a királyi út. Egy eset, jelen esetben egy 

kiragadott tárgyalás éppen esetlegessége miatt erre kevéssé alkalmas. Ahogy állat- vagy 

növénymeghatározókban is fényképek helyett gyakrabban találkozni rajzokkal – éppen 

amiatt, mert egy fénykép mindig csak egy meghatározott, egyszer létezett egyedet ábrázol, 
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míg egy rajz képes arra, hogy egy soha nem létezett által mutassa be, az egyedin túl, a fajra 

jellemző vonásokat –, úgy én is azon igyekeztem, hogy, az idiografikus megközelítést 

meghaladva, megkíséreljem az egyeztető tárgyalások (természetesen csak erre az egy 

intézményre érvényes) ideáltípusát felvázolni. 

Szeretném leszögezni, hogy az egyeztető tárgyalások ideáltípusa önmagában 

meglehetősen értéktelen, keveset mondó. Nem öncélnak tekintettem, általa viszont, közvetve 

lehetővé vált az iskolában uralkodó légkör, a büntetéshez, szabályokhoz, konfliktusokhoz való 

viszonyulás plasztikus megragadása. Hogy egy, a meteorológiából kölcsönzött fogalommal 

éljek: az egyeztető tárgyalás szolgáltatta azt a kicsapódási magot, ami alkalmasnak bizonyult 

az iskolai kultúra leírásához.  

 

Az eset helyszíne, a két tagiskola bemutatása 

 

Az intézmény, ahol megfigyeléseimet végeztem, mai formájában 2008-ban jött létre, 

azóta működik ún. TISZK15-ként. Tagintézményei természetesen ennél jóval hosszabb múltra 

tekintenek vissza, az általam leginkább látogatott például több mint 90 éves. A jelenleg közel 

5000 diákot oktató TISZK – a kollégiumot nem számítva – hét intézményből áll, ebből négy a 

megyeszékhelyen, kettő egy másik, egy pedig egy harmadik városban (mind ugyanabban a 

megyében) található. 

Az első, már említett ismerkedő beszélgetésen, amelyen a továbbképzésen részt vett 

összesen 24 pedagógusból 16-an voltak jelen, kiderült, hogy a hét iskolából hat alkalmi 

párokat alkot. Bizonyos esetekben, amikor a felek megvalósíthatatlannak érzik egy-egy vita 

rendezését kizárólag az érintettek között, ezért külső, pártatlan személy bevonását igénylik, az 

ilyen személy, aki amellett hogy természetesen a vitarendezés területén már bizonyos 

jártasságra tett szert, mindig az iskola párját képező intézményből érkezik. Ez a fajta 

összedolgozás, ahogy azt többen is megerősítették, különösen jól működik a központi iskola 

és az egyik tagiskola között. 

Már az ismerkedő beszélgetésen az a benyomásom támadt (ezt a későbbi interjúk 

megerősítették), hogy a két iskola párt alkot ugyan, de a vitarendezéshez való hozzáállásuk, a 

konfliktusok rendezése terén alkalmazott gyakorlatuk egymástól gyökeresen eltérő. Míg a 

központi iskola erősen fegyelem- és fegyelmipárti, addig a tagiskolában gyakrabban 

alkalmaznak alternatív vitarendezési módszereket, rugalmasabban kezelik a házirendet, 

jobban érvényesülnek a diákok érdekei. 

Követve a bevezetőben említett jó gyakorlathoz való ragaszkodásomat, figyelmemet 

először főleg e felé a tagiskola felé fordítottam, a központi iskola – mint ellenpélda – is 

értékes információkkal szolgált azonban, a vele való szembeállítás számos helyzet, jelenség 

jobb megismerését tette számomra lehetővé. A továbbiakban emiatt, ahol csak lehet, élni 

fogok az összehasonlítás lehetőségével.16 

                                                 

15
 Térségi Integrált Szakképző Központ 

16
 Az esettanulmány elkészítéséhez, illetve jelen megíráshoz az alábbiakra támaszkodtam: 

2 db fókuszcsoportos interjú: 1 diák, 1 tanári 

5 db személyes interjú: 2 (egyeztető tárgyaláson részt vett) diákkal, valamint 3 tanári interjú (két, a 

továbbképzést abszolvált gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, valamint a tagintézmény vezetőjével) 
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Mielőtt erre rátérnék, röviden a két tagintézményről. A tagiskola három ágazatban 

folytat gazdasági szakközépiskolai és szakiskolai képzést (kereskedelem, közgazdaság és 

turisztika). 500 tanulójának többsége (több mint 80%-a) szakközépiskolás, jóval kevesebb a 

szakiskolás, számuk nem éri el a 100 főt. A képzés típusából adódóan az iskolában 

többségben vannak a lányok, a fiúk aránya nem éri el a 20 százalékot. 

A központi iskola inkább ipari szakmákat oktat, és a maga több mint 1200 tanulójával 

egy az előzőnél jóval nagyobb intézmény. A nemeket tekintve – az intézmény irányultsága 

miatt nem meglepő módon – pont fordított a helyzet, mint a másik tagiskolában. Sokkal 

kevesebb a lány, mint a fiú (20% a szakiskolában, 25% a szakközépiskolában). 

 

A továbbképzés 

 

A továbbképzésen az egész TISZK-ből összesen 24-en vettek részt, ami tekintélyes 

szám, nagyságát jól jelzi, hogy e tekintetben intézményünk az élmezőnyben végzett. Jóval 

kisebb a volt a két tagiskola részvétele, hiszen mindössze három-három fő fejezte be a 

továbbképzést. Ez még a kisebbik iskola esetében sem jelentette a tanári kar 10 százalékát: 

egy, az iskola egészére kiható szemléletváltozás már csak a puszta számok alapján sem 

valószínűsíthető. 

Fontosabb ennél, hogy kik, milyen típusú tanárok és milyen megfontolások, ráhatások 

alapján választották a továbbképzést. Interjúalanyaim szerint többségében olyanok 

jelentkeztek, akiknek eleve pozitív volt a hozzáállása a mediációhoz, akiket tehát nem a 

képzésen kellett meggyőzni az alternatív vitarendezés előnyeiről.  

 

Mivel én csináltam a kollégiumos fegyelmiket, akkor így adta magát. Ha már benne vagyok a 

folyamatban, hogy akkor ezt én sajátítsam el. Még egy kolléganőm csatlakozott hozzám, ő is 

érzékenyebb erre a területre. Érzékenyebb úgy, hogy osztályfőnöki munkaközösség vezető is 

volt a kolléganőm, meg az egészségnevelésben is együtt dolgoztunk. 

 

Az ilyen tanároknál a továbbképzés nem szemléletváltást, inkább csak bizonyos 

technikák elsajátítását eredményezte. 

Magáról a továbbképzésről egyöntetűen pozitív volt a résztvevők véleménye. 

Összehasonlítva egyéb továbbképzésekkel kivétel nélkül érdekesnek találták az előadásokat, a 

bemutatókat. Külön kiemelték, hogy – ellentétben sok más inkább elméletközpontú 

tanfolyammal – a hangsúlyt itt a gyakorlatközpontúságra fektették, olyan elemekre, amelyek a 

napi munka során is alkalmazhatók. 

Tartalmas is volt, meg gyakorlatias. Nekem az tetszett nagyon benne, hogy nem az az elméleti, 

hogy leülünk és nyomjuk, hanem tényleg volt elméleti rész is, de gyakorlatban sokkal jobban 

el tudtuk sajátítani. 

                                                                                                                                                         

1 db „statisztika”: egyeztető tárgyalások és fegyelmik 2 tanévben 

1 db feljegyzés: első megbeszélés a továbbképzésben részt vett pedagógusokkal (az összes tagintézményből) 

2 db házirend (iskolai + kollégiumi) 

két óralátogatás (egy szakiskolai és egy szakközépiskolai osztály) 

KIRSTAT-adatbázis 
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Egy dolog persze, hogy egy továbbképzést a résztvevők élveznek, esetleg az adott 

pillanatban hasznosnak vélnek, egészen más, ha tényleges változásokra, indukált hatásokra 

vagyunk kíváncsiak. A következőkben erre keresem a választ – ehhez egyrészt a két iskola 

között megmutatkozó különbségeket taglalom, másrészt igyekszem inkább elejtett, mintegy 

mellékesen odavetett megjegyzéseket, illetve hosszabb interjúrészleteket elemezni, abból 

kiindulva, hogy utóbbiak lényegesen nagyobb információértékkel bírnak, mint az 

interjúalanyok kérdésekre adott közvetlen válaszai. 

Hogy az olvasó értse, mire gondolok, álljon itt egy példa, egy rövidebb és egy 

hosszabb interjúrészlet, előbbi kijelentésemet illusztrálandó.  

 

Nagyon gyermekbarát iskola vagyunk. 

 

Amikor én ennek az ominózus gyerkőcnek beírtam az ellenőrzőjébe, hogy beszélget az órán, 

akkor a vezetőség engem elkapott, és azt mondta, hogy … a gyerek fent volt náluk, panaszt tett 

rám. Pont az osztályterem előtt mentem el, mondtam a vezetőnek, hogy akkor jöjjön be az 

osztályterembe, és tisztázzuk az osztályba bent, hogy mi is történt. És hát mondjuk ekkora lett 

a fejem, mit ne mondjak, mert be mertem írni, hogy beszélgetett órán, és ezért én voltam a 

hibás. És akkor bementünk, és az osztály abszolút kiállt mellettem. Tehát azt mondták, hogy 

igenis beszélgetett, mi az hogy. És akkor én ezt ott mondtam a gyerkőcnek, és ő azt mondta, 

hogy nem, mondom, figyelj, a szemembe hazudsz? És akkor utána azt osztályt megkérdeztem, 

hogy akkor legyetek kedvesek nyilatkozzatok, hogy ti mit láttatok. És akkor mondták, hogy 

beszélt, hát persze. És akkor lépett be a vezető, és akkor hallotta. Tehát egy osztállyal kellett 

bizonyítanom, hogy én valóban jól jártam el a gyerekkel szemben. 

 

A második idézet egy tanár kifakadása a fókuszbeszélgetés során, akinek az váltotta ki 

a felháborodását, hogy egy intézkedésének (beírás) jogosságát a vezetőség kétségbe merte 

vonni, csak a többi diák segítségével volt képes őket igazáról meggyőzni. Függetlenül a 

történet igazságtartalmától, amit természetesen nem állt módomban ellenőrizni, a tanár szavai 

sokat elárulnak magáról az iskoláról, a tanár véleményéről. Annyi feltétlenül kiderül az 

idézetből, hogy a diákok szava nem súlytalan, adnak a véleményükre, hogy ez az odafigyelés 

ráadásul némely tanár szerint túlzott, hogy a vezetés átesett a ló túlsó oldalára. 

Nemcsak a fenti idézet (amely természetesen a tagiskola egyik tanárának a szájából 

hangzott el) erősített meg abban, hogy jelentős a különbség a két iskolavezetés 

hozzáállásában, ennek sok más tanújelét is lejegyezhettem. Míg a tagiskola igazgatója 

egyértelműen támogatásáról biztosította a továbbképzés résztvevőit (hozzáteszem, kutatói 

munkám során is végig segítségemre volt, a vele való interjúból is kiderült, hogy fontosnak, 

feltétlenül meghonosítandónak tartja azt az újfajta megközelítést, ami az alternatív 

vitarendezés alapfeltétele), addig a központi iskolaigazgató, a szigorú fegyelem híveként 

(„ezek a diákok csak a kemény szóból értenek, a beszélgetés semmit sem ér”) nemigen 

tanúsított megértést.  

 

Házirend 

 

A TISZK megalakulása után új házirendet fogadtak el az iskolákban. Róla a 

tagiskolában megoszlanak a vélemények. Az igazgatónő szerint csupán apróságokat 
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változtattak (pl. egyeztették a csengetési rendet), a tanárok többsége szerint inkább 

szigorodott.  

Én azért érzem szigorúnak, mert amikor még önállóak voltunk, nekünk nem volt ennyire 

szigorú a házirendünk. Amikor bekerültünk ebbe a TISZK-be, akkor lett. […] Úgy érzem, hogy 

nagyon gyorsan el lehet jutni a fegyelmiig, főleg egy olyan tanulónak, akinek azért vannak 

magatartásbeli problémái. 

(gyermek- és ifjúságvédelmi felelős) 

 

Hagyjuk most figyelmen kívül a változás érzékelését: erősen szubjektív volta miatt 

nehezen dönthető el, kinek van inkább igaza. Amit viszont összes interjúalanyom kiemelt, az 

az, hogy a házirend a fokozatosság elvét követi (Az iskolai büntetések kiszabásánál a 

fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően súlyosabb 

fegyelmező intézkedés, vagy fegyelmi büntetés adásával el lehet térni. – idézet a házirendből). 

A fegyelmező és fegyelmi intézkedések mindenki számára világosan megfogalmazottak, 

könnyen követhetők. A sorrendiségük pontokba szedve így található a házirendben: 

szaktanári, szakoktatói, nevelői figyelmeztetés írásban, 

osztályfőnöki figyelmeztetés írásban 

osztályfőnöki, szakoktatói, nevelői intés írásban, 

igazgatói figyelmeztetés írásban, 

igazgatói intés írásban. 

 

Számos iskola házirendje követ hasonló elveket, tartalmaz hasonló sorokat, miért 

fontos ennek külön hangsúlyozása?, kérdezheti az olvasó. A válaszom az, hogy ezek a pontok 

nem csak papíron, egy senki által nem olvasott házirend lapjain léteznek, hanem azokat 

igyekeznek maximálisan be is tartani, a gyakorlatban szigorúan alkalmazni. 

Külön figyelmet fordítanak továbbá arra, hogy a diákok számára is világosak legyenek 

ezek a szabályok. Az iskolába újonnan kerülő diákokat az első napokban – osztályfőnöki órák 

keretében – részletesen megismertetik a házirend lényegesebb részeivel. Tanároktól hallottam 

ezeket a kijelentéseket. Tudván, hogy a tanári szándék gyakran talál süket diákfülekre, nem 

tulajdonítottam különösebb jelentőséget nekik. Annál meglepőbb volt számomra a tanulóktól 

visszahallani a fokozatosság elvét – saját megfogalmazásukban persze, de a lényeget azért 

hűen tükrözve: 

 

Kötelesség mulasztás esetén szaktanári figyelmeztetések kis füzetben. Háromszor kötelesség 

mulasztás után figyelmeztetőt kapunk, utána jön a figyelmeztető intézkedés a fokozatosság 

elvét követve… 

(diáklány) 

Azt hiszem, úgy van, hogy szaktanári, az mindig egy fokozatot visz följebb, és akkor 

osztályfőnöki intés, utána osztályfőnöki megrovás, igazgatói intés, igazgatói megrovás, és 

utána már fegyelmi eljárás. 

(diák) 

 

Esettanulmányunk szempontjából különösen érdekes az egyeztető tárgyalások 

megjelenítése a házirendben. A témának az iskolában szemmel is láthatóan nagy jelentőséget 

tulajdonítanak: a 23 oldalas dokumentumban majdnem egy egész oldalon (kb. háromnegyed 

oldal) foglalkoznak vele. 
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A tényleges gyakorlat megismeréséhez az írásban rögzített házirend tanulmányozása 

azonban maximum kiindulópont lehet, a helyszínen végzett egyéb vizsgálódásaim sokkal 

hasznosabbnak bizonyultak e tekintetben. Elég csak belegondolni abba, hogy az egész 

intézmény egy házirendet ismer csupán,17 tehát elméletileg mindenütt ugyanazokat a 

szabályokat alkalmazzák, ennek ellenére mind a fegyelmi tárgyalások, illetve egyeztetők 

gyakoriságában, mind a tanárok és feletteseik hozzáállásában, az iskolára jellemző légkörben 

jelentősek az eltérések. Ezzel el is érkeztünk a következő fejezethez, amelyben részben ezekre 

az eltérésekre keresem a választ. 

 

Egyeztető tárgyalás, fegyelmi, mediáció 

 

Mindhárom, az alcímben jelölt fogalom iskolai problémák, konfliktusok különböző 

megoldásaként is felfogható. Lássuk, hogy tagiskolánkban mit értenek rajtuk. Mint látni 

fogjuk, a helyi értelmezés nem mindig felel meg a tankönyvi definíciónak. 

Egyeztetőre csak abban az esetben kerül sor, ha a felek mindegyike beleegyezik a 

tárgyalás lefolytatásába. A diáknak mindenképpen érdekében áll egy egyeztető lefolytatása, 

hiszen ily módon elkerülheti a fegyelmi tárgyalást. Tehát ő általában kérvényt nyújt be. 

A tanárnál más a helyzet. Neki el kell fogadnia egy számára (ma még) szokatlan 

helyzetet, ahol a diák ha nem is egyenrangú fél, de mindenképpen kevésbé hierarchikus a 

viszony közte és a tanár között. Egy egyeztető kimenetele is más: büntetés helyett inkább egy 

ígéret a tanuló részéről, hogy a jövőben másképp fog viselkedni. Hiába konkrét és számon 

kérhető ez a vállalás, egy büntetésben gondolkodó tanár számára nem biztos, hogy elegendő. 

Nem meglepő, hogy erre a tanárok közül többen nem is hajlandók. Ilyenkor nincs 

egyeztető, egyből fegyelmire kerül sor, ahol egyértelmű a felállás: van egy vádlott (a tanuló) 

és vannak vádlók (a tanárok). 

Az alábbi adatok két tanévre vonatkozóan mutatják az egyeztető, illetve a fegyelmi 

tárgyalások számát.  

A 2009/2010-es tanévben 41 tanuló esetében indított a tagiskola fegyelmi eljárást, hat 

tanulónak volt egyeztető eljárása. 

A 2010/2011-es tanévben 21 tanuló esetében indított a tagiskola fegyelmi eljárást (13 

esetben igazolatlan mulasztás miatt), 11 tanulónak volt egyeztető eljárása. 

Természetesen elhamarkodott lenne bármiféle tendencia kiolvasása a számokból, 

annyi azonban mégis látható, hogy az egyeztető tárgyalások meghonosodtak ugyan az 

iskolában, de alacsony számuk miatt (egyelőre) nem részei az iskolai mindennapoknak, a 

konfliktus megoldás jóval gyakrabban a fegyelmi tárgyalás. Még inkább vonatkozik ez a 

megállapítás a központi iskolára (számadataim nincsenek). 

A ténylegesen ezzel a névvel illetett mediációra mindössze egyszer került sor a 

tagiskola életében. Röviden a következőről volt szó: 

                                                 

17
 Helyesebben: a kollégium számára külön íródott egy saját házirend, ez azonban jelen kutatás szempontjából 

irreleváns. 
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Egy gyúrni járó, tehát kinézetre is igen erős gyerek az órán majdnem nekiment a 

tanárnőnek, egy idősebb hölgynek. A pedagógus nagyon megviselte a történet, komolyan 

foglalkozott a gondolattal, hogy rendőrséghez fordul. Egy belső konfliktust próbált volna 

tehát külső (iskolaidegen) eszközökkel orvosolni. Az iskola számára természetesen egy igen 

kínos helyzet állt elő, gyorsan elkezdték kivizsgálni az ügyet. Így derült fény arra, hogy nem 

két fél közötti konfliktusról van szó csupán, hanem a tanárnőnek, egy sokéves történet 

fejleményeként, az egész osztállyal van baja. Hiába jelezték a diákok többször is a problémát 

a tanárok felé, igazán senki sem hallgatta meg őket. Ekkor került sor a „mediáció”-ra, először 

a diák és a tanárnő, majd a tanárnő és az egész osztály között. Az ülést itt is a szomszédos 

(központi) iskola gyivise vezette, megjelent az iskolapszichológus is, bár nem szólt bele a 

történésekbe. A mediáció eredménye egyelőre nem egyértelmű, terveznek a jövőben egy 

visszacsatolást. 

Mikor érzik szükségességét egy mediációnak a vizsgált iskolában? Amikor nagy a 

konfliktus, sok az érintett fél (egy egész osztály egy tanár ellen), fennáll a veszélye annak, 

hogy a botrány iskolán kívülre kerül. További különbség az egyeztetővel összehasonlítva, 

hogy a mediáció nem a fegyelmi alternatívája jelenik meg. 

Lássuk most, milyen konfliktusok fordulnak elő a leggyakrabban, illetve milyen 

megoldásukhoz folyamodnak az iskolán belül. 

Az első helyen említett probléma az igazolatlan hiányzások magas száma. A 

fegyelmik zömének ez a tárgya. Ilyen esetekben nincs szükség megelőző egyeztető 

tárgyalásra. Nincs miről megegyezni: a számok önmagukért beszélnek (az elektronikus 

naplóban az igazolatlan hiányzások rögvest megjelennek, összeadódnak, bizonyos számuk 

elérése után a program automatikusan megírja az értesítést a szülőknek, az illetékes 

hatóságoknak). 

Egy, más iskolákból is jól ismert házszabály elleni kihágás a dohányzás. A jogszabály 

tiltotta dohányzás minden iskolát a szabály szigorú betartatására kényszeríti, amennyiben nem 

akar akár jelentős bírságok elé nézni. Nincs ez másképp tagiskolánkban sem, ám a dohányzási 

tilalom kezelése, úgy érzem, jól tükrözi a konfliktuskezelési gyakorlatukat. Nem egyszeri 

rendelettel vezették be a tilalmat, jóval nagyobb figyelmet szenteltek a témának. Nyáron 

tartottak egy csapatépítő tréninget a nevelőtestületnek, ahol közösen megfogalmazták a 

szabályokat. Igyekeztek figyelembe venni, hogy a diákok közül néhányan erősen függők, 

ezért számukra különösen nehéz lesz az egész napot dohányzás nélkül kibírni. Az aulában 

felállítottak egy pingpongasztalt, tervezik egy csocsó asztalt beszerzését, nyáron lehetőség 

van lengőtekézni, kosarazni az udvaron. Mindezen intézkedések hátterében az áll, hogy 

remélik, a diákok ily módon, mozgással le tudják vezetni a feszültséget.  

Ritkán, de itt is előfordul lopás, kábítószer-használat. Ilyen esetekben az iskola 

kénytelen rendőrséghez fordulni, ami természetesen szintén kívül esik az alternatív 

vitarendezésen, így ezekkel sem érdemes foglalkoznunk.  

Személyes konfliktus a tanulók és a pedagógusok egybehangzó véleménye szerint 

leggyakrabban tanár és diák közt keletkezik. A tanár szemszögéből: a diák nem figyel, zavarja 

az órát, másokkal beszél, szemtelen; a diák szemszögéből gyakran: a tanár pikkel rám, 

másoktól ugyanezt simán eltűri. 

Természetesen akadnak összezördülések tanárok között is, vagy – nagyobb számban – 

a tanulók között, ám ezek ritkán válnak láthatóvá mindkét fél (tanár és diák) számára. A 
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tanárok jóval kevesebb időt töltenek együtt, egy légtérben. Veszekedésekre köztük, ha 

adódnak egyáltalán, többnyire a tanáriban, a diákoktól távol kerül sor, ráadásul ezek skálája a 

felhúzott szemöldöktől vagy az apróbb, kellemetlenkedő megjegyzéstől maximum egy-egy 

nyíltabb szócsatáig terjed. 

Más a helyzet a diákoknál, akiknél pofon is elcsattanhat, komolyabb verekedés is 

megesik. A komolyabb szankciótól való félelem azonban náluk azt eredményezi, hogy a 

konfliktusok ilyetén rendezése ritkán történik az iskolában, egy szabályok (házirend) által 

meghatározott környezetben. 

Lássunk egy konkrét példát diák–tanár konfliktusra: 

Egy érettségi előtt álló fiú sorozatosan megszegte a házirendet. Az egyik tanárával egy 

ízben komoly összetűzése támadt, egy durva beszólása után majdnem verekedni kezdtek. Az 

érettségire való tekintettel (is) a szülők kérték, hogy fegyelmi helyett próbálják egy 

egyeztetőn elsimítani az ügyet. Az egyeztetőn megjelent a fiú az édesapjával, az illető tanáron 

kívül még egy pár szaktanár, akiktől a fiú szintén kapott beírást korábban. Magát az egyeztető 

tárgyalást – mindenfajta elfogultságot elkerülendő – a szomszédos tagintézmény, a központi 

iskola gyivise vezette (tőle hallottam a történetet), a helyi gyivis a jegyzőkönyvet írta csupán. 

A beszélgetés a felek között teljesen korrekt volt, visszatekintve interjúalanyom 

majdhogynem példaértékűnek minősítette azt. Ott a helyszínen tudták csak meg a tanárok, 

hogy a diáknak milyen zűrös a családi élete, hogy a szülők válása nem zajlott 

zökkenőmentesen, azóta is ide-oda tologatják a gyereküket. Az egyeztetőn mindkét fél 

engedett. Az érintett tanár fogadóképes volt a hallott magyarázatra, a fiú pedig megígérte, 

hogy változtat a viselkedésén. Azóta nincs vele probléma (pont az interjú napján 

érettségizett). 

A példa a vitarendezés szempontjából egy sikersztori. Néhány tanulsággal nekünk is 

szolgál. 

A szakirodalom az egyeztető tárgyalások egyik alapfeltételéül szabja a felek közötti 

egyenlőséget. Ehhez (a tárgyalások idejéig legalábbis) a fennálló hierarchikus viszonyok 

átmeneti felfüggesztése szükséges. Nem beosztott és főnöke vagy tanár és tanítványa próbál 

egyezségre jutni, a vita, a párbeszéd egyenrangú felek között zajlik. Ez az elméletileg 

megkívánt feltétel a gyakorlatban (vagy teljes mértékben) természetesen kivitelezhetetlen: két 

személy közötti viszony nem szüntethető meg egyik pillanatról a másikra, a strukturális 

különbözőség beszüremkedik, még ha csökkenthető is. Sokan azonban még egy ilyen 

csökkentést is elleneznek, képtelenek elfogadni. Ez az oka annak, hogy számos esetben a 

vitarendezés egyetlen útja a különböző fokozatú beírások után a fegyelmi tárgyalás. 

Egyeztetőre ugyanis csak akkor kerül sor, ha abba az összes érintett (tanár és diák) 

beleegyezik. A konfliktus súlya, a diák által elkövetett vétség nagysága tehát csak az egyik 

tényező. Ugyanekkora jelentőséget kap a tanár hozzáállása, személyisége. Vannak 

pedagógusok, akik eleve elzárkóznak egy feltáró beszélgetésnek még a gondolatától is. 

 

Itt nálunk a kollegák nem nagyon hajlandók leülni, ők úgy érzik, mintha a tekintélyük 

csorbulna. Én ezt nagyon, nagy hibának tartom. Tehát itt nagyon komolyan szemléletet 

kellene váltani, hogy ő azt mondja, hogy most fogja magát, igen leülök és megbeszélem ezzel 

a gyerekkel. Most én tudok neked több olyan fegyelmi tárgyalásos esetet mutatni, aminél 

lehetet volna simán, nevetve, azt mondom, hogy legalább húszat, harmincat, így 
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megspóroltunk volna, ha a tanár olyan, hogy odamegy, és azt mondja, kisfiam, én ezt veled, 

anyukáddal megbeszélem, hatszemközt hármasban. 

(gyivis, központi iskola) 

 

 

A példában szereplő tanárt más fából faragták. Beleegyezett az egyeztető tárgyalásba, 

jóllehet az számára kínosan is végződhetett volna. Egyenrangú felekről mégsem beszélhetünk. 

A tanár ugyan nem a vádló szerepében lép fel, de maximum arra számíthatunk, hogy 

meghallgatja, jobbik esetben elfogadja a diák védekezését. A diáknak meg kell magyaráznia a 

leírt vagy hallgatólagosan elfogadott szabályokba ütköző viselkedését, a másik fél számára 

érthetővé kell tennie, miért cselekedett „rosszul”, mik voltak azok a háttérben húzódó okok, 

amik esetleg mentségül szolgálhatnak. Ő az, akit komoly veszteség érhet (ha nem sikerül a 

megállapodás, fegyelmi következik). A tanárt maximum pillanatnyi presztízsveszteséget 

szenvedhet, amelyet azonban csak a jelenlévők látnak, jövőbeli konzekvenciái ennek 

kisebbek. 

Interjúpartnereim szerint a két iskola vezetése eltér az egyeztetőhöz, illetve fegyelmi 

tárgyaláshoz való hozzáállásukat illetően. Míg a tagiskola vezetősége a problémákat inkább 

egyeztető tárgyalások útján igyekszik megoldani: 

A vezetőség azt támogatja, hogy üljünk le és beszéljünk a felmerülő problémákról. … Mert 

hogyha nem beszélünk a gondokról, a problémákról, akkor ugye az megmarad, és akkor így 

csak toljuk magunk előtt, ezért a vezetőség támogatja ezt a fajta megoldást. 

 

addig a központi iskolában egészen más a helyzet: 

 

A fegyelmi bizottságnak nyilván csak akkor van dolga, amikor már ott van fegyelmin az ügy. 

Azért az igazgatónak is egy kicsit oda kéne állni, hogy na, akkor legyen. Mert én úgy érzem, 

hogy nálunk ugye miután ez egy annyira új dolog. … Na, most itt a [konfliktusok] megoldási 

módja már évtizedek óta az, vagy mióta létezik az iskola, hogy fegyelmi tárgyalást tartunk, 

kész. Ez egy bevált dolog, megkapja a megérdemelt büntetést, vége. És én úgy látom, hogy 

ehhez a kollegák ragaszkodnak. Ez így megmaradt. 

 

Mielőtt az eddigiekből bárki azt az elhamarkodott következtetést vonná le, hogy a két 

iskolában tapasztalt különbségek kizárólag személyi tulajdonságokkal magyarázhatók (az 

egyik helyen megértő, a diákokat inkább elfogadó tanárok, a másik helyen a szabályokhoz 

feltétel nélkül ragaszkodó, erősen konzervatív pedagógusok), érdemes felidéznünk az iskolák 

rövid bemutatásánál leírtakat. A központi iskola egyrészt több mint kétszer akkora, mint a 

tagintézmény, ahol a kisebb létszámnak köszönhetően jóval otthonosabb a légkör, a diákok és 

tanárok jobban ismerik egymást, gyakrabban találkoznak, kisebb az anonimitás (csak egy 

sokat eláruló különbség: a tagiskolában az összes tanár elfér egy tanáriban, a központi 

intézményben ehhez három terem szükségeltetik). Másrészt a két iskolában pont fordított a 

nemek aránya: a központi iskolában háromszor annyi a fiú, mint a lány, a tagiskolában a 

lányok vannak ugyanekkora számbeli fölényben. Fiúiskolákban pedig köztudottan mások 

(nagyobbak) a magatartásbeli problémák kamaszok körében. 

A fenti, sikersztoriként titulált egyeztető tárgyalás mindamellett a tagiskolában sem 

általános. Sokkal gyakoribb, hogy a tanárok jóllehet, beleegyeznek abba, hogy megtartsák az 

egyeztető tárgyalást – azt (ha már a vezetőség ragaszkodik hozzá) kötelezően letudandó 

puszta formalitásnak tekintik. 
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Nagyon kevés alkalom az, amikor úgy jövünk ki, hogy na érdemes volt ide leülni. Most nagyon 

a tanárok ellen beszélek, úgy érzem. Sokszor azt érzem, hogy a pedagóguson is dolgozni kell 

ahhoz, hogy ez a fajta módszer működni tudjon. 

 

Az új módszer erőltetett bevezetése, az új szemlélet meghonosítására tett, felülről jövő 

kísérlet – rövid távon – akár kontraproduktív is lehet (ebben némiképp hasonlítva az iskolai 

integráció hazai történetéhez): 

V: Én már nem értek vele egyet [egyeztetőről van szó]. Én már soha nem veszek részt ilyenen, 

én már csak fegyelmire megyek, ha kell. 

K: De voltál? 

V: Persze, voltam, de semmilyen értelme nem volt. 

K: Miért nem volt eredményes? 

V: Mert a gyerek a hibás, azért. Nem tudta betartani. Tényleg. 

(K: kérdező, V: férfi tanár, fókuszcsoport) 

 

 

Rövid írásomban egy, az alternatív vitarendezés köré szervezett tanártovábbképzés 

utóéletét igyekeztem bemutatni. Vizsgálatomat egyetlen iskolában végeztem, legfőbb 

tapasztalatát mégis általánosíthatónak vélem. Eszerint egy egyszeri továbbképzéstől (amelyen 

ráadásul csupán a tanári kar kis része vett részt) rövid távon változást remélni egy, a 

pedagógusok nézeteinek jelentős átalakulását igénylő területen még az iskolavezetés 

egyértelműen támogató magatartása mellett is inkább naivitás. 
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Györgyi Zoltán: Az alternatív vitarendezési projekt hatása a 

pedagógusokra 

 

A kutatás egészében elsősorban azt igyekeztünk körbejárni, hogy a konfliktusok 

megelőzése és a kialakult konfliktusok kezelése milyen társadalmi és intézményi 

környezetben zajlik, mennyire nyitott ez a környezet az újszerű, a korábbinál esetleg nagyobb 

sikerrel kecsegtető megoldások irányába, s milyen szemléleti akadályok nehezítik ezt a 

folyamatot. A tanulmányok ezzel foglalkoznak, megvilágítva az egyes résztémákat. Az alábbi 

tanulmányban az Alternatív Vitarendezés Projekt közvetlen hatását vizsgáljuk részben a 

korábbi tanulmányok tapasztalatait összefoglalva, részben pedig azokat kiegészítve.  

Vizsgálódásunkat egyrészt egyéni szinten, vagyis a tanárok szintjén folytattuk, 

figyelembe véve, hogy egy részük egyáltalán nem vett részt AVR-képzésben, míg mások a 

képzési program moduljaiból akár többet is elvégezhettek, másrészt pedig intézményi szinten, 

alapozva a kutatás kiindulópontját jelentő négy almintára. A négy alminta a bevonódás 

mértékének négy szintjét jelentette egyben, ugyanakkor már most utalnunk kell arra, hogy ezt 

a megközelítést más, a programmal összefüggő hatások, így például a tantestület programba 

való bekapcsolódásának aránya, de akár az befolyásolhatta, hogy a részvételt, s ezen keresztül 

az ott elsajátított módszerek iskolai bevezetését támogatta-e az iskola vezetése, vagy hogy a 

módszerekkel megismerkedő résztvevők milyen szakmai tekintéllyel rendelkeznek 

iskolájukban. További, AVR-hatást torzító tényező, hogy az Alternatív Vitarendezés 

programnak alternatívái is vannak, amelyek ugyancsak képesek befolyásolni a tanári 

szemléletváltást, így a kontroll iskolák pedagógusai is találkozhattak a vitarendezés 

szemléletformáló hatásával.  

 

A mérési szintek 

 A projekt hatása sokféle szinten és többféle módszerrel mérhető, de 

módszertanilag nagyon nehezen. A mért szintek tekintetében egyrészt arról beszélhetünk, 

hogy a hatás csak közvetlenül, a programban résztvevők esetében figyelhető meg, vagy pedig 

rajtuk keresztül tantestületük egészében is, másrészt arról, hogy csak a gondolkodásra 

gyakorolt hatást, vagy pedig a vitarendezési kultúrára is. A következőkben az így kirajzolódó 

négy változást érintjük, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze. 

 
3. táblázat 

Az AVR hatásának mérése és annak indikátorai a kutatásban 

A hatás elterjedése: 

A hatás mélysége 

Intézmények:  

az intézmény bevonódásának 

mértéke (= 4 alminta) 

Egyének (tanárok):  

a kérdezettek által elvégzett modulok száma 

Attitűdök  - Tanári vélemények a konfliktushelyzetben való viselkedésről 

- Hogyan ítél meg a tanár kollégái konfliktuskezelési metódusait? 

Cselekvések - Mit tesz, ha konfliktusa támad egy diákkal? 

- Mit tesz, ha konfliktusa támad egy kollégájával? 

 - Tanári és diáktapasztalatok a 

konfliktuskezelési 

metódusokról 
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Gondolati sémánkból hiányoznak a diákok, aminek nem az az oka, hogy a rájuk 

gyakorolt hatást ne tartanánk kiemelkedően fontosnak, hanem azt, hogy ebben nem 

feltételeztünk mérhető, rövid távú hatást18. 

Ebben a mezőben az AVR program hatását (pontosabban: bármilyen program hatását) 

akkor tekinthetjük ideálisnak, ha a hatások az intézményekre jellemző cselekvések szintjén 

mérhetők, s akkor kérdőjelezhető meg leginkább az eredmény, ha az attitűdökben egyéni 

szinten sem tükröződik. A köztes állomásokat nem tudjuk egyértelműen értékelni ebben a 

kudarc–siker mezőben, mert nem épülnek lineárisan egymásra, s feltételezhetően 

kölcsönhatásban állnak egymással. 

Ezen a ponton utalnunk kell arra, hogy kutatásunk nem terjedt ki a vizsgált alternatív 

módszerek működőképességének, sikerességének mérésére, a programban a pedagógusokkal 

megismertetett módszerek előre mutató jellegét a kutatás során axiómaként kezeltük. Az első 

tanulmánya
19

 a nemzetközi tapasztalatok bemutatásával szemlélteti ugyan a módszerek 

előnyeit, de ez nem helyettesít egy majdani beválás-vizsgálatot. Egy ilyen vizsgálatra azonban 

majd csak akkor kerülhet sor, ha széles körű tapasztalatok állnak majd rendelkezésünkre, 

vagyis az alternatív vitarendezés elterjedésének egy későbbi fázisában. 

A következőkben a négy mérési területet mutatjuk be, először az attitűdök, majd 

cselekvések szintjén, mindkét esetben kitérve az egyéni és az intézményi hatásokra. 

 
 

47. ábra 

A változások mérése 

  Egyéni 

cselekvések 

  

Egyéni 

percepciók 

   Iskolai 

cselekvések 

  Iskolai 

percepciók 

  

 

 

Az attitűdök  

Az attitűdökben bekövetkezett változásokat három kérdéscsoport kapcsán próbáltuk 

mérni: 

 Mennyire ért egyet a kérdezett egyes konfliktuskezeléssel kapcsolatos állításokkal?  

 Mennyire azonosul azzal, ha egyes konfliktusok esetén a megoldás a konfliktusokban 

való résztvevőkkel való megbeszélés révén történik?  

 Milyen megoldásokat tart jónak, a tanórák megzavarása esetén?  

 

Mivel bármiféle változást csak akkor tudunk mérni, ha az induló szint nem közelíti 

meg a célként értelmezhető szintet, ezért az indikátorként használni kívánt változókat először 

                                                 

18
 Anélkül, hogy elébe mennénk nagyon az értékelésnek, meg kell jegyeznünk, hogy az AVR program tanárokra 

gyakorolt hatása is csak néhány területen mutatható ki, áttételes hatás így végképp nem várható. 
19

 Kovács István Vilmos: Alternatív vitarendezés a nemzetközi gyakorlatban 
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ebből a szempontból vizsgáltuk meg. Összességében azt tapasztaltuk, hogy a fenti kérdések 

alapján a tanárok nagyon nyitottnak mutatkoztak az alternatív vitarendezéssel összefüggésbe 

hozható megoldásokra. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy azonosulnának az idesorolt 

módszerekkel (többségük nem vett részt ilyen képzésben sem az AVR-programon belül, sem 

más szervezésben), hanem csak annyit, hogy gondolkodásukban erősen jelen vannak a 

konfliktusokat tárgyalásos alapon történő attitűdök, s ehhez képest háttérbe szorulnak a 

nyíltan erődemonstráló megoldások. Hogy a vélemények milyen mértékben tükrözik a 

válaszokkal való azonosulást, s milyen mértékben a társadalmi elvárásokat, amelyeknek a 

válaszok esetleg igyekeznek megfelelni, nem tudjuk, viszont a mért atttitűdök rendkívüli 

mértékben megnehezítik a változások rögzítését, s egy részletes attitűdvizsgálat igényére hívja 

fel a figyelmünket.  

A konfliktuskezelés módozatira vonatkozó négy kérdésünk közül egyetlen osztja meg 

a pedagógusokat, éppen az a kérdés, amelyik a legkevésbé egyértelműen jelzi, hogy a 

kérdezett az erőn, vagy az érvelésen alapuló (a hagyományos, vagy az alternatív) 

konfliktuskezeléssel azonosul-e.   

 

 

 

4. táblázat 

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 

    

Egyáltalán 

nem  Inkább nem  

Inkább 

igen 

Teljesen 

egyetértek 

Össze-

sen 

Konfliktus esetén a legjobb 

megoldás az, ha meghúzzuk 

magunkat   

Fő 281 246 33 3 563 

%  49,9% 43,7% 5,9% ,5% 100,0% 

Minden konfliktus esetén van 

olyan megoldás is, amikor 

nem kell másokat bántani, 

de nem is kell meghúzni 

magunkat  

Fő 17 40 230 278 565 

% 3,0% 7,1% 40,7% 49,2% 100,0% 

Sokszor az segít, ha 

megpróbáljuk megérteni a 

másik viselkedésének az 

okát  

Fő 9 16 184 356 565 

%  1,6% 2,8% 32,6% 63,0% 100,0% 

Ahhoz, hogy a többiek 

tiszteljenek, néha meg kell 

harcolni másokkal 

Fő 83 164 248 65 560 

%  14,8% 29,3% 44,3% 11,6% 100,0% 

 

 

Egyes viszonylag súlyos konfliktusokat (egy diák durván piszkál, zrikál egy tanárt / 

egy tanár durván piszkál, zrikál egy diákot / két diák valami miatt összevitatkozik, 

összeverekedik) különbözőképpen kezelnek iskolai szinten (lásd később). Az egyes 

metódusok közül a résztvevőkkel való megbeszélés („Megpróbálják a résztvevőkkel 

megbeszélni a konfliktus okát”) jelenti hozható közvetlen összefüggésbe az alternatív 

vitarendezési módszerekkel. Az ezzel való egyetértés mindhárom kérdéskörben száz 

százalékos, vagyis az AVR program hatását ezen a szinten sem értékelhetjük.  

Az órai rendzavarások többnyire a kisebb súlyú, bár gyakori konfliktusok közé 

tartoznak. Sem súlyuk, sem gyakoriságuk okán nem várható, hogy ezek mindegyikét nap mint 

nap azok gyökeréig elemezve rendezzenek a tanárok, ennek megfelelően a széles eszköztár 

alkalmazása nem mond ellent az alternatív vitarendezési módszerek befogadásának, de az 

eszköztárban szereplő megoldások minősítése a korábbiakon túl is utal a tanárok 
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konfliktusrendezési attitűdjeire. A módozatok egy része (pl. az áthárítás, a tüneti kezelés) 

nem, vagy csak alig helyezhető el a hagyományos  alternatív konfliktuskezelés-mezőben, 

más részük (például a megbeszéléseken alapuló megoldások) csupán kiinduló alapot 

jelentnek, s ismét mások (az erőn alapuló megoldások, vagy akár a passzivitás) az alternatív 

módszerekkel gyökeresen ellentétesek. Mivel a megbeszélésen alapuló megoldások 

elfogadottsága csaknem teljes körű, hatást csak a passzivitás, illetve az erőn alapuló 

megoldások esetében mérhető. (Lásd 7. táblázat)  

Mindezek alapján látható, hogy nagyon korlátozottak a lehetőségeink, akármelyik 

megközelítésben is vizsgálódunk. Az adatokat megvizsgálva minimális összefüggést találunk, 

mégpedig két területen. Az egyik területen, vagyis a hatalom alapú konfliktuskezelésben az öt 

tétel közül mindössze egy esetben érhető tetten egyéni szinten a program hatása: közepesen 

erős, de szignifikáns az összefüggés látható a beírás, intő esetében. Egyértelmű és markáns 

különbség van a képzésbe alig, vagy egyáltalán be nem kapcsolódó tanárok és az abban több 

modult is elvégzők között: az utóbbiak egyértelműen háttérbe szorítják ezt a módszert. 

Ugyanez intézményi szinten már egyáltalán nem mérhető, vagyis az AVR program hatása 

még ebben az egy esetben is megreked az egyéni szintnél. 

 

5. táblázat 

Ön szerint ez jó megoldás (lenne), ha egy diák megzavarja a tanítást: / a tanárok beírást, intőt adnak a 

rendbontónak a kérdezetteknek az AVR programba való bekapcsolódás mértéke szerint 

A bekapcsolódás mértéke   Igen 

Egyáltalán nem Fő 305 

  % 73,1% 

Alig Fő 25 

  % 73,5% 

Közepes mértékben Fő 12 

  % 48,0% 

Intenzíven vett részt Fő 15 

  % 46,9% 

Összesen Fő 357 

 % 70,3% 
p=001 

 

A másik összefüggés a tanári passzivitással kapcsolatos, s a várttal ellentétes a hatás, 

ugyanakkor csak intézményi szinten mérhető. Az együttműködő és az érzékenyített iskolák 

pedagógusai sokkal pozitívabban értékelik ezt a módszert, mint az iskolák másik csoportja. 

Az viszont, hogy egyéni szinten ez a hatás kimutathatatlan, arra utal, hogy az összefüggés 

nem a program következménye, hanem a konfliktuskezelésbe való bekapcsolódás oka.  Ez 

utal arra, hogy a jelenlegi helyzetben még illúzió a program hatását várnunk, ugyanakkor a – 

más metszetben -- pozitív folyamatként értékelhetjük a konfliktusmegoldásban gyenge 

(passzív) iskolák határozott a törekvését a helyzetükből történő kimozdulásra. 

 

6. táblázat 

Ön szerint ez jó megoldás (lenne), ha egy diák megzavarja a tanítást: / a tanárok nem tesznek semmit 

Alminta   1  Igen 

0  Kontroll Fő 26 

  %  25,2% 

1  Együttműködő Fő 84 

  %  37,8% 

2  2012-ben érzékenyített Fő 30 

  %  25,4% 

3  Érzékenyített Fő 34 
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  %  42,0% 

Összesen Fő 174 

 %  33,2% 
p=0,011 

 

A fentiek alapján elmondható, hogy az alternatív vitarendezés nem mond alapvetően 

ellent a (mért) tanári attitűdöknek, a program hatására bekövetkező változások viszont – ha 

vannak – akkor ezen a területen és/vagy a leírt módon nem mérhetők. Épp ezért tűnik 

kiemelkedően fontosnak a cselekvések feltárása.  

 

A cselekvések 

A cselekvések megítéléséről, s ennek kapcsán előfordulásuk gyakoriságáról az előző 

fejezetben tettünk említést, kérdés azonban, hogy maguk a konfliktuskezelési metódusok 

mutatnak-e eltérést a programba való bekapcsolódás szintje szerint.  

A diákokkal kapcsolatos tanórai konfliktusok esetében – mint láttuk -- a módszerek 

sokfélék lehetnek. Az egyértelműen az erőn alapuló konfliktuskezelés – a tanárok megítélése 

szerint -- viszonylag alacsony elfogadottsága ellenére nem jelentéktelen, a passzivitás nem 

általános ugyan, de alkalmanként sok helyen előfordul, a megbeszélésen alapuló 

konfliktuskezelés pedig messze nem annyira általános, mint amilyen magas az elfogadottsága. 

A diákok megítélése több tekintetben eltér a tanári véleményektől, mégpedig alapvetően az 

erőn alapuló módszerek erősebb, s a megbeszélésen alapuló módszerek gyengébb jelenléte 

irányába.  

 

7. táblázat 

A kérdezettek iskolájában való vitarendezési eljárások és az azokkal való egyetértés (tanári vélemények) 

Ön szerint ez jó megoldás (lenne), ha egy diák megzavarja a tanítást, akkor a tanárok ...   

  Tanári vélemények Diákvélemények 

Eszközcsoport Eszköz Jellemzően 

ezt teszik 

Néha ezt 

teszik 

„Jó 

megoldás” 

Jellemzően ezt 

teszik 

Néha ezt 

teszik 

Megbeszélés óra után elbeszélgetnek 

a rendbontóval 
51,8 47,6 98,1 32,0 50,5 

megbeszélik az 

osztályban a 

problémát 

60,8 38,6 96,4 31,3 48,3 

Áthárítás behívatják a rendbontó 

szüleit 
19,5 77,9 95,2   

 segítséget kérnek az 

osztályfőnöktől vagy 

más kollégáktól 

47,0 52,5 91,1 29,2 50,5 

 az igazgatóhoz küldik a 

rendbontót 
16,0 78,9 61,3 26,4 56,4 

Passzivitás nem tesznek semmit 3,5 61,6 33,2 13,7 60,8 

Tüneti kezelés külön ültetik, elültetik a 

rendbontót máshová 
31,1 64,9 82,8 45,6 39,4 

plusz feladatot adnak a 

rendbontónak 
12,9 77,3 82,9 16,2 43,1 

 feleltetik rendbontót 9,0 76,4 48,8   

Erőn alapuló 

konfliktuskezelés 

beírást, intőt adnak a 

rendbontónak 
45,3 53,8 70,6 52,9 40,8 

felkeltik a rendbontó 

figyelmét, pl. 

visszaszólnak, 

11,2 76,1 49,1 34,5 52,1 
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asztalra csapnak 

kokit adnak a 

rendbontónak 
,7 12,7 34,1 5,7 20,4 

dolgozatot íratnak az 

osztállyal 
2,6 61,1 32,1 30,9 54,7 

egyest adnak a 

rendbontónak 
7,7 57,1 29,2 33,9 46,1 

 

 

Intézményi szintű hatás a tanári véleményekben egyértelműen mérhető: a passzivitás 

az AVR programmal együttműködő és az arra érzékenyített intézmények esetén 

szignifikánsan gyakoribb, a rossz magaviselet osztályzattal való büntetése ugyanakkor 

lényegesen ritkább. A válaszokat árnyalja, hogy ugyanakkor a dolgozatírás, mint szankció 

nem az együttműködő, hanem az érzékenyített iskolákban a legritkább. Figyelembe véve, 

hogy a diákok megítélésében is – bár vannak szignifikáns összefüggések, de – csak nehezen 

fedezhető fel az AVR programmal kapcsolatos hatás, összességében csak azt mondhatjuk, 

hogy elhatárolhatók egymástól a különböző knfliktuskezelési gyakorlattal rendelkező iskolák, 

s ezeknek eltér az AVR programhoz való viszonya, de az utóbbi egy irányba mutató hatása 

nem látható.  

 
 

48. ábra 

Mit csinálnak a kollégái, ha a diákok megzavarják az órát?  

Az iskolák AVR-programba való bekapcsolódásának mértéke szerint szignifikáns válaszok 

 
 

 

 
 

Súlyosabb konfliktus esetén a tanárok négyötöde vesz igénybe a rendezéshez 

valamilyen külső segítséget. A válaszok azt tükrözik, hogy viszonylag ritka, de nem 

jelentéktelen a fegyelmi irányba történő elmozdulások, de ennél is ritkábbak azok, amelyek 

esetén az érdemi ok-, illetve megoldáskeresés feltételezhető (barátokhoz, testvérekhez, 
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osztálytársakhoz fordulás). A leggyakoribb a hárítás, vagyis más tanárral illetve a szülővel 

való kapcsolatfelvétel. Ennek módja, s így a konfliktusrendezés módja is nem látható, inkább 

csak azt jelzi, hogy a konfliktuskezelés mindenképpen túlmutat a tanár-diák kapcsolaton. A 

kezelési módok és a vitarendezésbe való bekapcsolódás között sem egyéni, sem intézményi 

szinten nem találkoztunk szignifikáns összefüggéssel.  

 

8. táblázat 

Kihez, kikhez szokott fordulni segítségért, ha egy diákkal problémája van  

 Az adott kérdésre 

adott válaszok 

aránya 

A diák osztályfőnökéhez, tanárához, kollégiumi 

nevelőjéhez  
72,3 

A többi diákhoz, az osztálytársakhoz  13,0 

A diák egy barátjához  2,9 

A diák egy testvéréhez  1,1 

A diák szüleihez, vagy felnőtt rokonaihoz 30,1 

Az iskola vezetéséhez, iskolaszékhez, fegyelmi 

bizottsághoz  
18,1 

Senkihez, általában egyedül oldom meg a 

helyzetet 
20,9 

Ilyesmi nem szokott előfordulni 2,0 

 

Összefoglalás 

A tanulmányokból tudjuk, hogy az AVR program csak nagyon nehezen érvényesül. 

Az iskolák, vagyis a tantestületek befogadóképessége erősen korlátozott. Ha az igazgatók az 

új módszerek mellé állnak, akkor sem biztos a siker: a tanárok egy része a megszokott 

módszerek szerint folytatja a konfliktusok kezelését. Mint láttuk (?Kállai), az alternatív 

módszerek az iskolai dokumentumokba csak nehezen vonulnak be, s a dokumentumok 

egyébként is csak lehetőséget kínálnak a módszerek bevezetésére, a konfliktusok egy része 

nem üti meg a deklaráltan alternatív módszerek alkalmazásának mértékét, más része esetében 

pedig épp a súlyosabb tanár diák-konfliktusok esetén nem alkalmazzák, holott lenne rá 

lehetőség. A módszer iránti érzékenység – legalábbis a deklarációk szintjén valamelyest 

növekedett, de „éles helyzetben” gyakran a régi, rutinszerű megoldások kerekednek felül még 

azokban is, akik nyitottak az újra. Kinél-kinél az indulatok írják felül az elsajátított 

módszereket, mások a tanulók értetlenségére hivatkozva nem alkalmazzák, s vannak 

helyzetek, amikor a tantestületen belüli egyensúly kívánja meg, hogy a kollégán esett sérelmet 

a hagyományos módszerek szerint kezeljék. Különösen súlyosabb konfliktusok esetén kerül 

ez előtérbe.  

A vitarendezés egyelőre inkább az enyhébb normaszegéseknél, jelenik meg, de ez a 

módszer elterjedésének esélyét is jelenti egyben. A régi és az új párhuzamosan él egymás 

mellett, s nem várható, hogy az alternatív vitarendezés rövid távon kiszorítsa a hagyományos, 

erőn alapulót. Aránya viszont emelkedhet, s ez adhat reményt hosszabb távon.  

 Komoly problémának látjuk a módszer kulisszáit előtérbe helyező szemléletet:. 

Részben a megoldatlan konfliktusok, részben „mindent megpróbálunk tenni a siker 

érdekében” azzal jár, hogy az alig ismert módszer mentén igyekeznek az iskolák konfliktust 

kezelni, ami nem csak eredménytelenséggel járhat könnyen, hanem a módszerbe vetett 

bizalom is csökkenhet. (lásd Mártonfi) 
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 Az igazgatói interjúkban felmerült, hogy az alternatív vitarendezés egyik 

akadályát a diákok jelentik, akiktől távol áll ez a fajta szemlélet. Kutatásunk adatai azt 

igazolják, hogy a diákokban valóban jelen van az erő alapú vitarendezés igénye, ugyanakkor 

nem áll távol tőlük az új módszerek iránti affinitás sem. E kettősség részben abból fakad, 

hogy tárgyalásos módon nem képesek rendezni konfliktusaikat („Ahhoz, hogy a többiek 

tiszteljenek, néha meg kell harcolni másokkal”, „néha az embernek csak két választása van: 

vagy őt ütik meg, vagy ő üt először”), másrészt az alternatív módszerek talán nem minden 

konfliktus esetén működőképesek: apróbb konfliktusokat hagyományos módszerrel 

egyszerűbb, könnyebb kezelni, ezek valószínűleg jelentős részben így sem eszkalálódnak 

(„Teljesen rendben van, hogy ha gúnyolnak, akkor visszaszólunk”). Ez a kettősség könnyen 

kelti azt a látszatot, hogy a diákok alkalmatlanok erre a módszerre. (Sági-Szemerszki) 

 Vizsgálatunk egyik hipotézise arra irányult, hogy a tanulók tárgyalásos 

vitarendezés iránti igényét a tanárok hozzáállása befolyásolja. Ilyen hatást azonban nem 

tudunk kimutatni, a tanárok ugyanis elviekben szinte mindannyian e módszer hívei, így eltérő 

iskolai hatások nem mérhetők. A tanári gyakorlat minden esetre eltér az elvektől: a 

hagyományos módszerek  gyakoribbak, az alternatív megközelítésnél. Az viszont látható 

néhány konfliktustípus példáján, hogy az iskolai gyakorlatot a tanulók többsége elfogadja 

függetlenül attól, hogy ez a gyakorlat az erő alapú, hagyományos módszerek, vagy pedig a 

tárgyalásos rendezés felé mutat. Kevéssé valószínű, hogy a tanári gyakorlat igazodik a tanuló 

elvárásokhoz, sokkal inkább lehet arról szó, hogy a diákok többsége elfogadja a fennálló 

rendszert, azzal azonosul, esetleg nem is lát más („alternatív”) megoldást maga előtt, a 

konfliktuskezelést viszont – akármilyen módszerrel is – kifejezetten igényli. (Sági – 

Szemerszki). Értelmezésünk szerint mindez azt jelenti, hogy a tanárok tanulókra való 

mutogatása az innovatív módszerek bevezetésének elmaradása kapcsán nem a valós helyzetet 

tükrözi, vagyis elsősorban a tanárokat kell ezekkel a módszerekkel mélyebben megismertetni, 

velük elfogadtatni. 

Adataink arra utalnak, hogy az AVR-programban együttműködő iskolákban a 

különböző konfliktusok gyakorisága kisebb, mint, a többi iskolában.  A jó konfliktuskezelés 

kétségtelenül visszahat a konfliktusok számára, hiszen a háttér okok rendezésével megelőzheti 

azok kiújulását, ugyanakkor kevéssé feltételezhető, hogy az eltelt néhány év alatt ebben 

komoly előrelépés történt. Épp ezért inkább arról van szó, hogy a programmal szerződéses 

viszonyba kerülő iskolák a viszonylag kevés konfliktussal jellemezhetőek közül kerültek ki. 

Ezt, sem a program hatását jelzi az is, hogy az együttműködő iskolák vitarendezési módszerei 

alig különböznek a másik három almintában szereplő iskolák módszereitől.  
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Török Balázs: Vitarendezés és a média 

A kutatás céljai 

Az iskolai agresszió kapcsán országos média figyelem előterébe került oktatási 

intézmények tapasztalatain keresztül a média mint társadalmi alrendszer működését 

vizsgáltuk. Az elemzés a média valóságkonstruáló technikái közül a szelekciós eljárásokat, a 

sematizálást, az objektivitásra hivatkozást és a morális kódolást alapul véve mutatja be a 

hírkészítés működését az iskolai agresszió témaköre kapcsán. A kutatás feltárta, hogy az 

intézmények miként értelmezik és reakcióikban hogyan dolgozzák fel az agressziós ügyek 

hírértékének fokozásában érdekelt tudósítók megjelenését, és az intézményi élet tükröződését 

a hírközlések szelektált valóságképében. Az iskolai agresszióval kapcsolatos 2008-as 

hírdömping okait keresve a kutatás bemutatja a nyilvánosság szerepét a politikai és a média 

alrendszerének strukturális kapcsolódásában.  

 

Bevezetés 

Szociológiaelméleti megközelítésekben az újságírás és média önállósulásának 

folyamatát Jürgen Habermas elemezte a nyilvánosság szerkezetváltozására vonatkozó 

írásaiban. (Habermas 1993) Pierre Bourdieu az általa kialakított mezőelmélet keretében írta le 

a tömegmédiumok társadalmi és kulturális hatásait. (Bourdieu 2001) Niklas Luhmann 

rendszerelméleti megközelítésben tárgyalta a tömegmédia szerepét és működését. (Luhmann 

2008) (De Beer 2011) A tanulmányban alkalmazott elemzési konstrukciók és fogalmak 

elsősorban Niklas Luhmann és Pierre Bourdieu által megalkotott elméleti keretekre és azok 

fogalmaira épülnek.  

A média és az oktatás összefüggését rendszerelméleti keretben vizsgáljuk. Ennek 

megfelelően mind az oktatás, mind a média önállóan működő társadalmi alrendszerként válik 

elemzés tárgyává. Önállóságuk megmutatkozik funkcionális elkülönültségükben: az oktatás 

elsősorban az egyéni karrierek előállítását végzi, míg a tömegmédia a nyilvánosság 

fenntartása révén a társadalom önmegfigyelésére biztosít lehetőséget. A két társadalmi 

alrendszer egymásra hatása vonatkozásában a média dominanciája figyelhető meg. A média 

és az oktatás kapcsolatát bemutató kutatások jellemzően a „médiahatások” 

következményeinek vizsgálatára vonatkoznak. (Gabos 2006 , 2008) A kutatásokban felállított 

oksági modellek jellemzően a médiát tekintik „aktívnak”, míg az oktatást „reaktívnak”. A 

média és az oktatás kapcsolatának kiegyenlítetlensége megmutatkozik a média tematizációs 

dominanciájában is. A média számos olyan témát gondoz, amelyek az oktatási rendszer 

működése/működtetése vonatkozásában relevánsak, a témaválasztás tekintetében pedig a 

média rendelkezik kezdeményező befolyással. Az utóbbi évek fejleménye, hogy az oktatási 

rendszer által közvetített - kanonizált - tudás részévé vált a médiatudatosság témaköre. A 

2012-ben elfogadott nemzeti alaptanterv szerint működő iskolák a médiára vonatkozó 

tematikákon keresztül a média működésével és hatásmechanizmusaival ismertetik meg a 

tanulókat, segítve a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatok értelmezését. 

(Nemzeti Alaptanterv  2012:10664)  

A média és az oktatás alrendszere mellett a társadalom számos más funkcionális 

alrendszerre tagolódik. A tárgyalt téma szempontjából kiemelten fontos szerepet tölt be a 

politikai alrendszer. Az oktatás működése, az intézmények állapota a politikai szféra 

teljesítményeként értelmezhető a nyilvánosság terében. (Jelentés 2010  2011:27) A 

politikának ezen túlmenő szerepét Luhmann kései munkáiban úgy határozta meg, miszerint  
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„a közvélemény két funkcionális részrendszer, a politika és a tömegmédia közti strukturális 

kapcsolat. (…). A tömegmédia és a politika közti strukturális kapcsolat azt jelenti, hogy 

mindkét rendszernek szüksége van a másikra ahhoz, hogy felépítse saját struktúráit. A politika 

a tömegmédiumok segítségével szerez információt a világról, a tömegmédiumoknak pedig 

arra a híranyagra van szükségük, melyet a politika szolgáltat.” (Brunczel 2010:163) A két 

rendszer összefüggésére vonatkozó állítások vezettek ahhoz, hogy a kutatásban vizsgáljuk az 

iskolai agresszióra vonatkozó híradások megszaporodásának okait is, ami 2008-as évek 

követően volt megfigyelhető.  

 

A média rendszere  

Információ 

A média információkat gyűjt, kezel és ezekből a nyilvánosság számára újabb 

információkat állít elő. A műveletvégzés során a rendelkezésére álló és gyűjtött információkat 

szelektálja és csoportosítja. A szelekció elsődleges alapelve az információ hírértéke. Ami 

szokványos, várható, az alig képvisel hírértéket. Az lehet „új-ság” – újdonság –, ami valami 

szokatlanra utal, változást jelez. A szelekció folyamatban tehát többre értékelődnek azok az 

információk, melyek alapján intenzívebb olvasói, nézői figyelem váltható ki – ezeket az 

elemzésben magas irritációs képességgel rendelkező híranyagoknak nevezzük. A kutatásban 

megismert iskolai konfliktusok esetében megkíséreljük bemutatni, hogy a hírérték nem 

magukban az eseményekben adott, a hírérték a média megismerési rendszerében az 

információ feldolgozásának folyamatában keletkezik.  

 

Objektivitás  

A média a működése során előállítja azokat a valóságképeket, melyekkel a 

későbbiekben tovább dolgozik. Helyszíneket, szereplőket mutat be, eseménysoros 

összefüggéseket konstruál. E folyamatban a média a maga normáinak megfelelő objektivitásra 

törekszik. Ez az objektivitás azonban a médián belül kimunkált mérce, legitimációs elv, ami 

eltér attól, amit az olvasók, a nézők és az érintettek objektív valóságnak tekintenének. A 

média objektivitásra törekvése nem értelmezhető tehát úgy, mintha valamely tényállásnak 

létezne egyetlen érvényes – objektíve tényszerű - bemutatási módja, és a korrekten tudósító 

média ehhez alkalmazkodik. Az egyes médiumok az objektivitás kritériumait a maguk belső 

normáik – etikai kódexük – szerint alkalmazzák és nem külső elvárások szerint. Ezért 

lehetséges, hogy a média tudósítások érvényessége és objektivitása a külső szemlélők, 

hírfogyasztók részéről mindenkor vitatható. Az interjús beszélgetésekben megfigyelhető volt, 

hogy a hírekben érintettek részéről gyakori volt a média hírek utólagos dekonstrukciója – 

újraértelmezése. A média valóság-konstrukcióit az érintettek a maguk objektivitás kritériuma 

alapján felbontották újrafogalmazták. Az objektivitás kritériumának rendszerfüggő használata 

– miszerint mást jelent a média és mást az oktatási intézmény számára – azt eredményezte, 

hogy az elemzésben nem úgy fogjuk fel az objektivitást, mint a megismerés helyességének 

kritériumát. Nem kerestük, hogy egy-egy tudósításba került ügyben kinek volt igaza vagy ki 

ferdített, sokkal inkább a rendszerek közötti hatásmechanizmusokra utaló jelenségnek 

tekintettük, ha a hírek objektivitását kifogásolták az interjúalanyok.  
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Moralitás    

Az iskolai agressziót egyedi esetekben bemutató híradások statisztikailag 

értelmezhetetlen mennyiségeken alapszanak. Példaként: napi hat tanórai intézményi 

tartózkodással számolva 2010-ben egy tanítási napon 8.133.360 tanár-diák interakció jött 

létre. Ha feltesszük, hogy egy nap három alkalommal történik hatósági beavatkozást igénylő 

agresszív cselekmény tanár-diák relációban, akkor az oktatási célú interakcióknak a 3,6*10-5 

százalékát teszik ki az esetek. Az iskolai agresszióval kapcsolatos események súlyát a média 

számára nem azok előfordulási gyakorisága adja, hanem normaszegő rendkívülisége. Bár a 

modern társadalomban senki és semmi nem képes erkölcsi alapelveket (normákat) társadalmi 

szinten elfogadtatni, a média a normaszegések bemutatásával mégiscsak alkalmat ad arra, 

hogy emberek cselekedetei megbecsülésére vagy megvetésre méltónak tűnjenek. A média 

ebben az értelemben – a tisztelet és megvetés differenciáját kihasználva – igénybe veszi a 

morális kódrendszert. Luhmann kihangsúlyozza: „A tömegmédiának ennyiben fontos szerepe 

van az erkölcsök megőrzésében és újratermelésében.” (Luhmann 2008:41-42) A média 

címkézési eljárásainak fontos szerepe van magának az agresszió fogalmának a 

kimunkálásában és fenntartásában is. Az, hogy a társadalmi közvéleményben mi tekintendő 

agresszív viselkedésnek, társadalmi konstrukció. Az európai kultúrkör korábbi állapotaiban 

alapelv volt, hogy „a gyermek lelkében szunnyadó rossz hajlamokkal szembeni harcban […] 

megengedhető a gyakori testi fenyíték alkalmazása is”. (Pukánszky 2011:38) A nevelési 

célzatú testi fenyítést napjaink hivatalos oktatási gyakorlatában a gyermek jogait sértő, és 

ezért büntetendő cselekménynek tekintik. A társadalomban mindössze néhány évtizede 

kialakított „agresszió érzékenységet” a gyakorlatban nem minden társadalmi formáció – 

család, iskola – tette értékrendileg és gyakorlatilag is sajátjává. A személyek és kisebb, zárt 

közösségek, melyek képesek kulturális autonómiájuk fenntartására, továbbra is saját, 

hagyományos moráljuk alapján vezérlik önmagukat, ezért nem ritka, testi fenyítést 

alkalmaznak a fiatalokkal szemben, vagy legalábbis értékrendjükben elfogadhatónak tartják a 

nevelési céllal osztott „igazságos pofont”. (Szakiskolai tanulók szüleivel 2008-ban készült 

korábbi interjúkban például a megkérdezettek kifejezetten nehezményezték, hogy az iskola 

tanárai nem kellő eréllyel – értsd: testi fenyítéssel – szereznek érvényt a társadalmi 

normáknak és oktatói tekintélynek. (Török 2008)) A médiának fontos szerepe van abban, 

hogy a társadalmi köztudat formálásán keresztül hatást gyakoroljon azokra a kulturálisan 

autonóm társadalmi egységekre, melyek az iskolai agresszió kérdéskörében saját belső 

normáik szerint is cselekszenek. A polgárok jellemzően nem jogszabályokat és ombudsmani 

jelentéseket olvasnak, így elsősorban a nyilvánosság terében lehetséges behatárolni azoknak a 

cselekvéseknek a körét, melyeket az iskolázás mai gyakorlatában agresszióként címkéz a 

pedagógiai kultúra és a közéletiséget szabályzó joggyakorlat. A média nélkülözhetetlen 

szerepet játszik abban, hogy kirajzolódjanak azok a morális feltételek, „amelyek mellett a 

személyek tisztelhetik, illetve megvethetik egymást és önmagukat.” (Luhmann 2009:99) A 

média morál termelő és fenntartó képességének hangsúlyozása mellett azonban a modernitás 

folyamatának alaptrendjét is látni kell. A növekvő komplexitású társadalmakban a morális 

kódrendszer egyre kevésbé alkalmas a társadalmi viselkedés programozására. A vallási 

rendszer társadalmi elkülönülése – a szekularizálódás -  ugyancsak azt eredményezte, hogy a 

világot és a cselekvőket kívülről megfigyelő és morálisan megítélő transzcendens tekintély 

csak azok számára játsszon szerepet, akik előzetes döntésben elfogadták létezését20. 

Mindebből következően a média morál termelő és fenntartó funkciói ellenére érvényesek 

lehetnek azok a diagnózisok is, melyek a társadalmi pluralizmus hatásait elemezve a morál 

                                                 

20
 A vallás és a morál eltérő rendszerek, azonban a vallás jellemzője, hogy intenzíven alkalmazza a morál 

kódrendszerét.  
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relativizálódását és ezzel együtt szabályzó és orientáló erejének a gyengülését figyelik meg a 

szociális rendszerekben.  

 

Sematizmus  

A média híranyagok tartalma napról napra változik, maguk a tudósítások mégis 

sematikusak. A jelenség bemutatható Örkény István egypercese alapján: „Ágyában 

dohányzott borsodbányai lakásán Haris Márton vájár. Miután végigszívta cigarettáját, lámpát 

oltott, falnak fordult és elaludt.” A részlet humora abból fakad, hogy a hírgyártás során 

alkalmazott sematizmus a nézők, olvasók oldalán stílus-elvárásként összegződik. A 

rendszeres médiafogyasztók gondolkodásában a média-sematizmushoz illeszkedő értelmezési 

struktúrák alakulnak ki. A híranyagok egyre inkább szabványosítottak, készítőik annak 

tudatában dolgoznak, hogy híreik megfeleljenek a médiafogyasztókban előzetesen kialakított 

befogadói struktúráknak. Az események valós komplexitását az ismertetés során kényszerűen 

redukálják, a cselekményt a néző/olvasó számára leegyszerűsítik, átláthatóvá teszik. A 

sematizálás folyamatában az események és személyek veszítenek egyediségükből, a 

szerkesztők számára a híranyagok sok tekintetben „felcserélhetők”21. A rendkívüliségre 

épített hír-szelekció hátterében tehát kimunkált közlés és befogadó sémákat találtunk.  

A média híráramai időbeli folyamatok. A hírismertetéseknek kötött menetrendje van, 

ezért a részletek tisztázására, az összefüggések mélyebb megértésre a hírműsorokban 

korlátozottan nyílik lehetőség. Az ismertetendő esetek komplexek, a hírközlésre fenntartott 

időkeret azonban korlátozott, ami ugyancsak a sematizálás technikájával kezelhető.  

 

A közmédiumok 

A hír értéke leginkább attól függ, hogy az miként hat a hírfogyasztási aktivitásra. A 

nézettségi index-szám csökkenése mellett csak olyan médium képes működőképes maradni 

hosszú távon, amely a közérdekre, a kultúrára vagy más társadalmi alrendszerek – művészet, 

tudomány – értékrendi támogatására építve képes legitimálni tevékenységét. A közmédiumok 

éppen abban a tekintetben vannak sajátos helyzetben, hogy közfinanszírozottságuk révén nem 

minden tekintetben kényszerülnek részt venni a médiumok között kialakult versenyben. A 

közmédiumok részleges verseny függetlensége lehetővé teszi, hogy az alacsony irritációs 

képességgel rendelkező híranyaggal is foglalkozzanak. A közmédiumoknak ezért különleges 

szerepe van abban, hogy a hétköznapiságot mutassák be hírként - rendkívüliként -, vagy 

legalábbis figyelemre méltó tényként. Ezzel a hétköznapi élet és a mediatikusan reprezentált 

különlegesség egymáshoz közelíthet. A kutatás során megfigyelhető volt, hogy a 

kereskedelmi jellegű médiumok (TV2, RTL) és a bulvársajtó lényegesen nagyobb aktivitást 

mutattak az iskolai agressziót érintő ügyek bemutatásában, mint a tematikai blokkjaikban a 

hétköznapiságnak nagyobb teret engedő, a nézettségi indexek alakulásától kevésbé 

befolyásolt közmédiumok. A jelenséget más elemzések is kimutatták, megfogalmazva, hogy 

                                                 

21
 A jelenség illusztrálására ismét csak irodalmi példát hozunk. A 19. századi francia sajtóvilág tükröződött a 

francia karrierregényekben. Maupassant egyik újságíró szereplője mondja: „Hát azt hiszi, elmegyek és 

megkérdezem azt a kínait meg azt az indust, hogy mint gondolnak Angliáról? Mintha én nem tudnám jobban 

náluk, hogy mit kell gondolniok a Francia Élet olvasói számára. (…) Mind ugyanazt feleli, azt, amit én akarok. 

Csak elő kell vennem a legutolsóról szóló cikkemet, és szóról szóra lemásolni. Nem változik egyéb csak a 

személyleírásuk, a nevük, a címeik, a koruk, a kíséretük.” (Maupassant 1973:57-58) 
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„a kereskedelmi adók sokkal inkább konfliktus-orientáltak, mint a közszolgálati társaik.” 

(Ruhrmann, Woelke és mások. 2009 , Idézi: NMHH 2012:4) 

A média a gyűjtött információkból híreket állít elő. Hogy ténylegesen adásba kerül-e 

valami, az nem csupán az esemény jelentőségén és a médium jellegén múlik, szerepet játszik 

benne az adott nap hírkínálata is. Ha a témablokkok könnyedén feltölthetők hírekkel, fontos 

dolgok is kimaradhatnak a tudósítások sorából, míg eseménytelenebb napokon jelentéktelen 

ügyek is bekerülhetnek a híradásokba. A nézői érdeklődést felkeltő információk hiányában 

akár korábbi ügyek felelevenítésére, utógondozására is sor kerülhet, miként az kutatásunkban 

is megmutatkozott.  

 

A kutatás módszerei  

A 2012 tavaszán megvalósított kutatásban igazgatói interjúk készültek olyan 

intézményekben, melyekben az iskolai agresszió kategóriájába sorolható esemény történt. Az 

feltáró jellegű és összefüggéseket kereső interjús beszélgetések utólagos tartalomelemzése 

alapján az vált megismerhetővé, hogy az intézményvezetők miként gondolkodnak arról az 

időszakról, amikor iskolájuk a média által bemutatott események következtében az országos 

és a helyi nyilvánosság előterébe került. Az interjús beszélgetések során kérdéseink nem a 

hírhedtté vált eseményekre vonatkoztak, hanem a hírekbe  kerülés folyamatára és annak helyi, 

intézményi szinten észlelt következményeire. A kutatás során összesen 10 interjú készült. A 

helyszínek kiválasztásakor két szempontot vettünk figyelembe. Az egyik, hogy az 

intézményhez kapcsolódó eset kerüljön bemutatásra legalább egy országos médiumban. A 

másik, hogy az interjúkészítés időpontjában az eset legalább egy éve lezártnak tekinthető 

legyen.  Ez utóbbi kritérium alkalmazásának az volt a célja, hogy a múltbéli esemény 

felidézése minél kevésbé járjon együtt az interjúalanyok érzelmi érintettségével.  

 

A vizsgált esetek 

A kutatás keretében készült 10 intézményi interjú során összesen 12 iskolai 

agresszióval kapcsolatos ügy médianyilvánosságának alakulásával kapcsolatosan 

kérdezhettük az intézményvezetőket. Hét esetben tanulók közötti agresszió keltette fel a 

média figyelmét, három esetben szülő támadott pedagógusra, egy esetben tanuló sértegette 

tanárát, illetve egy másik alkalommal „idegenek” inzultálták az iskola egyik tanulóját. Az 

esetek közül három az iskola területén kívül zajlott, kettő az intézmény bejáratának 

közelében, míg a többi eset az iskola területén történt. Az eset-típusok áttekintéséből látható, 

hogy egyébként jellemző agresszió-típusok maradtak ki a vizsgálatból, azonban az elemzés a 

média működésmódját és annak iskolai hatásait vizsgálja, ebből a szempontból pedig 

másodlagosnak tekinthető, hogy az agresszív események kiknek a részvételével alakulnak. (9. 

táblázat) 

A közvetítő médiumok körében egyértelműen megfigyelhető volt a kereskedelmi 

csatornák és a bulvárlapok dominanciája. Ennek hátterében a közmédiumok eltérő 

legitimációs megalapozottságát és finanszírozási struktúráját látjuk: a közmédia működhet 

úgy, hogy kevésbé épít a hírek irritációs hatására.  

A média működése során kialakította a maga műsortípusait és műsorstruktúráját. Az 

iskolai agresszióval kapcsolatos esetek jellemzően a média által a rendkívüli események – 
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társadalmi normasértések - bemutatására elkülönített témablokkokban kapnak helyet. (TV2 

Tények, Híradók) A média rendszerén belül ezek a műsorok szenzációkra vonatkozó 

hírkeresletet reprezentálják.   

9. táblázat A vizsgált esetek 

Jelleg Érintettek Intézkedés Idő Médium 

A média 

számára első 

információ 

forrás 

Település 

Tanulók 

verekedése iskolán 

kívül 

9. évf. 

tanulók (2) 

Rendőrség 

 

2010 RTL, TV2, RTL 

internetes oldal 

Interneten 

megosztott 

videó 

Tokaj 

Tanuló tanárát és 

tanártársait 

erőszakosan 

provokálta  

8. évf. 

tanuló (1) 

Rendőrség 

Bíróság 

2008 RTL, TV2, MTV Rendőrség Szikszó 

Videó felvételen 

tanulók 

bántalmazzák 

egymást 

középiskolá

s tanulók  

Rendőrség  2010 RTL, TV2, MTV Rendőrség Szekszárd 

Idegenek lépnek az 

iskolába és tanórán 

inzultálnak egy 

tanulót 

Idegen és 

tanuló (1) 

Rendőrség 2009 RTL, TV2 Rendőrség Szekszárd 

Iskolán kívül roma 

tanulók 

lánycsoportja 

bántalmaz egy nem 

roma lányt 

Roma 

tanulók (7), 

nem roma 

tanuló (1) 

Rendőrség 

(szülői 

feljelentés 

alapján) 

2010 TV2, Blikk, M1 vagy 

Duna TV 

Nógrádi Hírlap, Blikk 

Rendőrség 

vagy szülő 

Pásztó 

Tanulók 

verekedése (térddel 

okozott arcsérülés) 

9. évf. lány 

tanulók (2) 

Orvos, 

Rendőrség 

2010 Kelet-Magyarország, 

RTL, TV2, városi TV, 

megyei TV, Kölcsey 

TV, Blikk, Sztori, 

Orvos, 

rendőrség, 

helyi lap 

Nyíregyhá

za 

Szülő és lánya 

gyermekének 

tanárát tanulók 

jelenlétében tettleg 

bántalmazza 

szülő, 17-18 

éves lánya, 

tanárnő 

Rendőrség 2010 TV2, RTL, Kelet-

Magyarország internetes 

oldala 

Nem tudják, 

feltehetően 

valaki 

betelefonált 

médiumhoz 

Mándok 

Két fiú tanuló 

verekedése 

(arccsont sérülés) 

középiskola

i tanulók (2) 

Kórház, 

Rendőrség 

Fegyelmi 

tárgyalás 

2009 TV2, Kisalföld Kórház, 

újság. 

Kapuvár 

Szülő megüt 

tanítónőt  

Szülő, 

tanárnő 

Rendőrség 2010 minden helyi, sok 

országos, 30-nál több 

médium  

Rendőrségi 

szóvivő 

Hódmezőv

ásárhely 

Tanárnőt szülő 

bántalmaz az iskola 

kapujában 

szülő, 

tanárnő, 9. 

évfolyamos 

tanulók (2),  

Rendőrség,  2010 helyi média, RTL Klub, 

TV2, Blikk, újságok, 

Debrecen televízió, 

Alföld televízió 

Rendőrség, 

MTI 

Debrecen 

Két diák megverte 

egy diáktársukat az 

iskola bejáratánál  

8. évf. 

tanulók (3) 

Mentők, 

rendőrség 

2011 Rába-közi Szuperinfó, 

győri Kisalföld online 

mellékelete, RTL Klub, 

TV2, helyi TV társaság, 

Csornai Csatorna, 

Magyar Hírlap, Blikk 

Rába-közi 

Szuperinfó, 

szülő 

sajtómunkás, 

Kisalföld az 

online 

melléklete 

Csorna 
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Műfajok: képes riportok, telefonos interjúk, újságcikkek, közlések online 

kiadványokban, hatósági szóvivői nyilatkozatok.    

A kutatás eredményei  

A média az információgyűjtés, a szelektálás és a feldolgozás belső folyamataiban 

állítja elő a publikálandó híranyagokat. A társadalmi alrendszerként felfogott média működési 

környezete a politikum, amely strukturális kapcsolatban áll a médiával. A média rendszerén 

belül az egyes médiumok között verseny és együttműködés formájában zajlik a hírtermelés, 

miként az a kutatás adatai alapján megfigyelhetővé vált. A következőkben a média 

működésének hatásait tekintjük át a rendelkezésünkre álló intézményvezetői interjúk alapján. 

A tanulmány későbbi részeiben kitérünk a médiajelenlétre adott intézményi válaszreakciókra 

és vizsgáljuk a 2008-as média hírdömping kialakulásának hátterét.  

 

Információgyűjtés 

A média szelekciós mechanizmusok és sematizálások révén teszi a maga számára 

kezelhetővé és hozzáférhetővé a társadalomra vonatkozó információ tömeget. A média az 

alkalmazott információ feldolgozási folyamatainak eredményeként új valóságképet alkot, 

amely a média rendszerén belül kerül felhasználásra, elsődlegesen ott rendelkezik 

érvényességgel, funkcionalitással. (A feldolgozási folyamatot nevezhetjük mediatikus 

reprezentációnak.) Az információgyűjtés során a média gyakran támaszkodik hatósági 

szóvivőkre, akiknek eleve az a feladatuk, hogy az általuk vizsgált jelenségről röviden és 

tényszerűen tájékoztassák a nyilvánosságot. A szóvivők mintegy előkészítik a híranyagokat a 

média számára további feldolgozásra. Ezt mutatja, hogy a vizsgált esetek mindegyikében 

olyan helyszínekre vonult ki a média, ahol rendőrségi eljárás indult. Tizenkét esetből hétben 

világosan kimutatható volt, hogy a médiamunkások első értesüléseiket a rendőrségi 

szóvivőktől szerezték, többnyire az MTI közvetítésével. A kutatásból ugyanakkor az is 

kiderült, hogy egyes médiumok az információszerzésnek többféle módszerét is alkalmazzák. 

Az egyik intézményvezető arra utalt, hogy az ügyet elsőként bemutató média helyi 

informátorral dolgozott. Az iskolában készült és a későbbiekben ügyet generáló videofelvételt 

feltehetően egy magánember juttatta el a médiumhoz. Másik esetben a helyi TV vagy a helyi 

sajtó töltött be információ gyűjtő és továbbító szerepet a távoli - országos - médiák irányában. 

Feltételezhető, hogy az egyes médiumok kiterjedt „informátori hálózatot” működtetnek, és 

nem csupán a hatósági és hivatalos információs forrásokra támaszkodva végzik munkájukat. 

Az általunk vizsgált esetek sorában is akadt olyan, melyben úgy jutott információhoz a média, 

hogy valamely médiumnál foglalkoztatott személy gyermeke az iskola tanulója volt. Egyetlen 

esetben figyeltünk fel arra, hogy nyilatkozó intézményvezető szerint létezik egyfajta 

„hírkereskedelem”, „nyilatkozatvásárlás”. Eszerint egyes médiumok alkalmilag fizetnének a 

szenzációszámba menő hírekért, illetve némi „zsebpénzzel” ösztönzik megnyilatkozásra az 

erre hajlamosnak mutatkozó hátrányos helyzetűeket. A médiákban közölt híranyagokból 

kitűnt, hogy egyes médiumok azt is szívesen vették, ha botrányos tartalmú iskolai video- vagy 

hangfelvételt juttattak el hozzájuk. (Ennek előnye a média számára, hogy nem az iskola vagy 

a hatóság tekinthető első hírközlőnek, hanem maga az ügyet publikussá tevő médium.) Az 

sem számított, ha a nyilvánosságra hozott felvételt illegálisan – tehát az érintettek 

hozzájárulása nélkül – készítették. Ha az intézményvezetők kritikát fogalmaztak a média 

információgyűjtési gyakorlatára vonatkozóan, többnyire az általuk „bulvár világnak”, 

„kereskedelmi csatornáknak”, „médiacápáknak” nevezett médiumok stílusát kifogásolták. A 

későbbiekben ismertetni fogunk néhány olyan esetet, melyben a médiamunkások 

információgyűjtése az igazgatók elmondása szerint a tanulói érdekek sérelmére történt.  
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Sematizáló feldolgozás   

Az információk nem önmagukban rendelkeznek jelentéssel, hanem valamely adott 

összefüggésrendszerben – kontextusban – nyernek értelmet. A média rövid és gyors 

híradásokkal dolgozik, feldolgozó mechanizmusainak lényege a leegyszerűsítés, sematizálás. 

Az olyan ügyek, amelyek a rendőrségi és a bírósági szakaszt követően több száz oldalas 

tényfeltáró dokumentáció alapján kerülnek lezárásra, a médiában csupán néhány percben 

összegezhetők. A híradás rövidsége arra ösztönzi a hírkészítőket, hogy az ügyet 

összefüggésrendszeréből kiszakítva – kontextustól lehetőség szerint függetlenítve – mutassák 

be. Az ügy megvitatását lehetőség szerint az általánosítások irányába terelik. Az iskolai 

agresszióval kapcsolatos esetekről az agresszió elterjedtségének megvitatására térnek át – 

ezzel alkotva a politika számára is értelmezhető üzeneteket. A média információkezelési 

módszerének reduktív jellege a nézők többsége – és a politikai szféra - számára természetes, 

akik azonban az ügyek közvetlen érintettjei, kockázatokat látnak a tudósítások sematizáló 

jellegében. Az egyik intézményvezető szavai jól mutatták, hogy a leegyszerűsítések az ügyek 

valódi összefüggésének megértését és feltárását nehezítik.  

Ami nekem, persze engem akkor nagyon kibillentett a lelki egyensúlyomból, de aztán 

rendbe rakom, nemrég történt, tanévzárás 15-én van, 14-én fölhív a pszichológus, 

hogy ott van neki egy anyuka, sír és zokog, hogy a gyereke öngyilkossággal 

fenyegetőzik, ha megbukik történelemből, és akkor küldi hozzám. Igaz, hogy 

mondtam, hogy és akkor minek, hogy ha te nem tudod megnyugtatni, akkor én most 

mit csináljak vele. Ennek ellenére az anyukával találkozom az udvaron, teli torokból 

[kiabál], mert hogy én leszek a felelős, ha nem adok kettest a gyerekének. Na most 

ennek mi a háttere? Hát mondtam, hogy sajnos ez nem így működik, mert a jegyet 

nem én adom, hanem a szaktanár, (…) És közben, ez a szörnyű, amit tudok, és nem 

mondhatok, (…) hogy mert már nem ez az első öngyilkossági kísérlete. (…) nem 

iskolai ügy miatt, hanem fiú ügy miatt. Tehát 16 éves, szerelmes, kibillent a lelki 

egyensúlyából. Most ebből érdemes sajtóügyet csinálni? Nem. Engem is megvisel, 

utána ő is megnyugodott, mert ha nagyon megnézem, van benne egy fiú, van benne 

egy kislány, aki a szülői ellenőrzés elől szabadulni akar, és el akar menni Miskolcra, és 

azért volt az egész parádé, mert a miskolci  iskola megmondta, hogy nem veszi fel, ha 

megbukik. (…) itt most melyik szálat emeljük ki a sajtóban? Többszöri öngyilkossági 

kísérlet a szerelem miatt, hű, az a ronda töri tanár meg akarta buktatni. Mert azt senki 

nem fogja mondani, hogy azért csináltam cirkuszt, mert ez célravezető (…) 

módszernek tűnt, hogy anyuka szeme elől eltűnjek egy miskolci iskolába. Tehát a 

konfliktusok sokkal bonyolultabbak annál. És a dolog szépen elrendezte magát, mert 

miután visszajöttem és megnéztük a naplót, kiderült, hogy töriből nem is áll bukásra. 

Ez még csak hab a tortán.  

A sematizálás technikája, amit a média a kialakult műsorstruktúrái és az időkorlátai 

miatt alkalmazni kényszerül különösen a bonyolult ügyek ismertetésekor irritálja a 

részletesebb háttérismeretekkel rendelkező nézőket, olvasókat. Bourdieu a médiában uralkodó 

időprés következményének tekinti a „fast thinking” kultúra jelenségét, amivel a „fast food” 

analógiájára az előzetesen elkészített és szabványosított késztermékek kijuttatására utal. 

(Bourdieu 2001:30;32) A médiabeli leegyszerűsítések kapcsán egyesek Bourdieu szavait 

meghivatkozva egyenesen a „banalitás uralomra” juttatásáról beszélnek. (Szatmári-Kirilla 

2007) A sematizálást, a szelekciót az intézményvezetők közül néhányan torzító hatásként 

érzékelték, a tudósítások tényszerűségét és korrekt jellegét vitatták. Amennyiben figyelembe 

vesszük, hogy a cselekmények „intézményesen és kulturálisan képzett konstrukciók”, 
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melyeket a tipizáló megértés konstruál, akkor természetesnek tekinthető, hogy két eltérő 

rendszer – a média és az oktatás -, eltérő lehatárolásokkal és eltérő értelmi összefüggések 

mentén állítja elő a cselekményt mint fogalmilag megragadott egységet. (Luhmann 2008:43) 

Ez a relativitás – a cselekmények függése a megismerési eljárásoktól – meglepő pontossággal 

fogalmazódott meg az egyik interjúalany részéről:  

„amikor csak kiemelünk egy negatív eseményt, amit megjelentet akármelyik média 

néhány másodpercben, az nem lehet se tényszerű, se korrekt, szerintem. És abból 

mindenki csak a saját tanulmányainak, munkahelyének, képzettségének megfelelően 

levonja a következtetéseket, és ezek a következtetések nem biztos, hogy megfelelő 

következtetések, mivel nem ismeri sem az események hátterét, se a körülményeit.”  

 

Szelektálás  

A média sematizálási technikái befolyásoltak a politikai rendszer oldaláról. Témánk 

szempontjából nem a közmédia vezetőinek kinevezésein keresztül érvényesíthető politikai 

befolyás lényeges, hanem az a kapcsolódás, amit a tanulmány elméleti bevezetésében 

jeleztünk: a tömegmédia és a politika között strukturális kapcsolat áll fenn. „A politika a 

tömegmédiumok segítségével szerez információt a világról …” (Brunczel 2010:163) 

Viszonyrendszerük következménye, hogy a nyilvánosság terét alakító média bizonyos 

politikai eredetű korlátozásokat befogad. Az átvett korlátozottságok felderíthetők, ha valaki 

megvizsgálja, hogy a médiában mely témák számítanak tabunak, milyen típusú 

megszólalások közvetítése, tolmácsolása eredményezné azt, hogy valamely médiamunkás 

„kiírja” magát a szakmából. A média rejtett szelekciós elveinek érvényre jutására Pierre 

Bourdieu a „láthatatlan cenzúra”, illetve a „megmutatva elrejtés”  fogalmaival utalt. 

(Bourdieu 2001:16;20) Megállapítása szerint „a televízióba bejutás ára a kemény cenzúra, az 

autonómia elvesztése.” A cenzúrát azért tekinti láthatatlannak, mert „az emberek tudatos vagy 

tudattalan öncenzúrázás révén alkalmazkodnak, anélkül hogy erre bárkinek figyelmeztetnie 

kellene őket.” A politikai korrektség22 fogalmában jelentkező elvárásrendszer a média egyes 

szegmenseiben olyan szelekciós folyamatokat juttat érvényre, amelyek politikai eredetű 

hatásokra utalnak. A korrektség kritériumai alapján működő médiumok kiszelektálják azokat 

a tényeket, amelyek alapján láthatóvá válnának a nyilvánosság terében nem kívánatos 

megkülönböztetések és összefüggések. (Ezek többnyire a társadalomban meglévő nemi, 

etnikai, vallási, faji, kulturális vagy politikai szegmentáltságot szélsőséges formában leképező 

jelentéstartalmak.) A média által a politikai korrektség vagy egyéb előzetes értékrendi szűrés 

alapján kiszelektált tények és összefüggések azonban az ügyeket helyi szinten ismerők 

számára továbbra is láthatók maradnak. Számukra, akik a hétköznapiság fogalomrendszere és 

értelmi összefüggései alapján tájékozódnak, a média neutralizáló törekvése cenzúraként 

fogható fel. A helyzet ellentmondásos. A médiától nem várható, hogy a pszichikai rendszerek 

által használt hétköznapi fogalmisággal írja le az általa vizsgált jelenségeket, ugyanakkor a 

pszichikai rendszerektől – és a belőlük helyi szinten felépülő értelmezési közösségektől - sem 

várható, hogy a valóságot a média által behatárolt fogalmiság alapján ismerjék meg és 

értelmezzék. A média és pszichikai rendszerek közötti határok idézik elő, hogy miközben a 

média kinyilvánítottan objektivitásra és a valóság közvetlen - élő - bemutatására törekszik, 

aközben az érintettek tapasztalatában a tudósítások cenzúrázottnak tűnnek. A részletes 

háttérismeretekkel rendelkezők úgy vélik, a hírkészítési eljárások során lényeges tényeket, 

fontos összefüggéseket kiszelektálnak. Az általunk vizsgált esetek között is adódott olyan, 

                                                 

22
 A fogalom nyelvészeti közelítésből „nyelvhasználaton belüli szókészleti szelekciót jelent”. (Szerecz 2006:47)    
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amelyben megfigyelhető volt, hogy a politikus korrektség szabályait követő médiumok 

szelektált szókészlettel nyilatkoztak az eseményről. A nyilatkozó interjúalany lényegi eltérést 

érzékelt az általa részleteiben ismert ügy, és annak mediatikus megjelenítése között: 

„hát egy dolog hiányzott belőle. [A híradásokból.] Nem akartak a lapok rasszistának 

tűni, és elhallgatták ennek a lényeges kiváltó momentumát.” [Az esemény roma 

csoport és nem roma tanuló közötti verekedés volt.] 

A politikus korrektség nyelvhasználati szabályrendszerét a bulvár média csak részben 

veszi figyelembe. A nézettség és olvasottság maximalizálására törekvő hírkészítési 

eljárásokban a show műsorok normái irányadók, ahol vállalt cél lehet a politikus korrektség 

mainstream normáinak meghaladása. „Nem akartunk „politikailag korrekt", szociológiailag 

helytálló produkciót készíteni, ezt nem is lehet elvárni egy show-műsortól.” (Gauland 

2006:46:46) A bulvár média iskolai agresszióról szóló tudósításainak sajátossága, hogy a 

hírtermelés olyan műhelyeiből kerülnek ki a tudósítások, ahol szokványosnak tekinthető a 

„mesterséges skandalumgyártás”. (Gauland 2006:46)  

A média előzetes értékválasztásai nem minden híranyagban mutatkoznak meg 

számottevő mértékben. Azok a konfliktusok, melyek egyenlő felek között alakulnak ki, azaz 

nem metszik a társadalmi tagozódás folyamataiban kialakult nemi, etnikai, vallási, faji, 

kulturális vagy politikai szegmentáltságot, „valósághűen” bemutathatók. A megnyilatkozó 

intézményvezetők közül többen is jelezték, hogy kedvező tapasztalataik voltak a média 

teljesítményekről. A hírkészítéskor alkalmazott sematizáló tényközlés nem érintette a hírek 

hitelességét abban az értelemben, hogy lényegi jellemzőket kihagytak volna a tudósítók.   

„az RTL Klub, TV2, akár a helyi médiák nagyon pontosan, és tényeket közöltek, nem 

mást.” 

„ebben az esetben azt láttam, hogy objektív volt [a média]. Tehát nem azért mondom, 

mert zömében elítélték a szülőt, de próbálták körbejárni minden szegmensét a 

dolognak, és mindenképpen egy objektív dolog volt, és ami még szerintem nagyon 

fontos, hogy egyetlen egy médium se mondta ki igazán az ítéletét.” 

 „nem éreztem, hogy az én nyilatkoztam az ferdítve lett volna, csak hiányoztak esetleg 

olyan információk, amik mindenki számára egyértelművé tehették volna az esetet. (…) 

A szituáció a pontos felvázolása az teljesen hiányzott.” 

„soha nem volt olyan, hogy nem azt hozzák le, amit nyilatkoztam, viszont azt tudom, 

hogy az igazgató úrnak volt ilyen.” 

Néhány intézményvezető más véleményen volt. Ők a média tudósítások hitelességét és 

objektivitását arra utalva kritizálták, hogy a híradások túlzottan kihangsúlyozzák az 

események rendkívüliségét. „Nem minden média úgy közvetíti ezeket a tényeket, hogy 

objektíven, [hanem inkább] hírértéket csinál belőle” – állította az egyik igazgató. „Amit nem 

szeretek, mikor egy-egy nagy ügyet felfújnak, az mindig az információ, meg az igazság fele, a 

másik nagy felét azt elhallgatják” – értékelte eddigi tapasztalatait egy másik intézményvezető. 

Különösen a bulvár lapok – nevezetesen a Blikk – megfogalmazásait, hírközléseit 

kifogásolták többen is. A megszólalók világosan látták, hogy bulvárvilágban elsősorban a 

hírek irritáló hatása biztosítja a lapok olvasottságát, ezért ha az ismertetett események 

önmagukban nem túlzottan érdekesek, a sajtóbeli megfogalmazásokkal,  bombasztikus 

címsorokkal szenzációvá avatják azokat. Többen is jelezték, hogy az iskolájukban történt 

esetről közölt hírek túlzó jellegűek voltak: „a cikkekben, amiket én találtam, azt írták, hogy 

kis híján agyon verték, és élet halál között lebeg. Hát ez azért erős túlzás, ilyen nem volt.” 

Mások „sarkításról”, „szenzációhajhászásról” beszéltek, vagy képszerűen fejezték ki 

véleményüket: a médiumok „felfújtak egy hatalmas lufit.” Az információk leegyszerűsítése, 

az interjúk feldolgozásakor alkalmazott vágások esetenként meglepő kétértelműséget idéztek 
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elő a híranyagokban. Az ilyen esetek a média tudósítások inkorrekt jellegére vonatkozó 

panaszt idéztek elő az intézményvezetői oldalon:  

[Miután az anyja értesült leadott híranyagról] „Azt a gyereket az anyja is elverte, a 

buszmegállóban, helyben, ugyanis volt benne egy ilyen részlet [a híradásban], hogy 

"szoktatok kapni?" "Szoktunk." "Mikor kaptál utoljára?" "Ma is kaptam." "Ki adta?" 

"A néni az ebédlőben". Ez körülbelül így hangzott el a riportban. A gyerektől azt 

kérdezték, hogy repetát szokott-e kapni, a riportból azonban nem ez jött le. 

 

A médiafigyelem hatásai  

A kutatás elméleti bevezetésében bemutattuk, hogy a médiában közölt hírek a média 

valóságkonstrukciójának termékei. A média szelekciós elvek alapján dönt arról, hogy milyen 

mondatokat nem hallhatnak a hírfogyasztók, és milyen mondatokat kell meghallgatniuk. A 

szelekció egyedi, csak a médiára jellemző valóságleírást eredményez. A következőkben a 

média működésének az oktatási intézményi szintjén – a napi gyakorlatban – megragadható 

hatásait mutatjuk be alapul véve a kutatásban készült interjúkat. Kitérünk az információ 

szelektálás következményeire, és bemutatjuk, hogy a hírbe kerülésre milyen eltérő reagálási 

formákat alakítottak ki az intézmények.  

 

 Megszólalók és a megszólalások  

A média legitimitását növeli, ha a nézők, olvasók bíznak a híranyagok hitelességében 

és objektivitásában. A helyszínen készült tudósítások alkalmasak arra, hogy a 

nézőkben/olvasókban az első kézből tájékozottság képzetet keltsék. Az iskolai agressziót 

prezentáló esetek érzelmi jelentősége és morális irritáló jellege fokozható azzal, ha az 

illetékes hatóságok részéről megfogalmazott hivatalos és tárgyszerű nyilatkozatokon 

túlmenően a szemtanúk, az érintettek megszólalásai is adásba kerülnek. A médiumok ebből 

következően arra törekszenek, hogy az ügyek közvetlen érintettjei és szemtanúi közül 

megszólaltassanak néhányat.  

Az igazgatókkal folytatott beszélgetések alapján ad derült ki, hogy az iskolák esetében 

az interjúra ösztönzés, az interjúalanyok megválasztása, illetve az elhangzottak szelektív 

megjelentetése problémaforrássá válhat. Több esetben is előfordult, hogy kiskorú személyt a 

szülőjének tudta és beleegyezése nélkül nyilatkoztattak. Akadt olyan eset, ahol az igazgató a 

kiskorú nyilatkoztatásáról értesülve feljelentéssel fenyegette a felvételt készítő médiumot – 

így volt elérhető, hogy a tanuló megszólalása ne kerüljön adásba. (Melléklet: 1. interjúrészlet) 

Egy másik iskolában a Blikk nevű bulvár lap szerkesztőségével egyeztetett az igazgató 

telefonon, hogy védje a sértettek személyiségi jogait. Sikertelenül, ugyanis  

„annak ellenére, hogy nem mondtunk neveket, szigorúan tartottuk magunkat ahhoz, én 

is és a kollégáim is, hogy se az elkövetők, se a sértett neve nem kerül ki tőlünk. Ők 

megoldották mégis, az iskolába kiküldtek riportert, aki a gyerekeket megszólítva, 

kérdezve, pillanatok alatt megtudta a neveket, és onnantól kezdve a szülőket is elérte. 

És ott láttam olyat, hogy a szenzáció hajhászás volt a lényeg, és nem volt érdekes az, 

hogy a tények micsodák.”  

A kiskorúak, a sértettek vagy éppen az agresszor nyilatkoztatása vagy az arra 

vonatkozó kezdeményezés gyakran okoz stresszt az érintettek számára. Az egyik 

intézményben, amikor az igazgató a TV stábot felvezette az egyik osztályterembe, a 
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következő történt: „… amikor benyitottam egy terembe, hogy mondom, gyerekek, [a TV 

munkatársai] szeretnének néhány vágóképet csinálni, akkor egyszerűen kivonult az osztály.” 

(A szóban forgó eset sajátossága volt, hogy az intézmény és egyes médiumok között némileg 

ellenséges viszony alakult ki a korábbiakban.) Egy másik alkalommal a média nyilatkozat 

utólagosan egyéni, személyes frusztrációt váltott ki a tanulóból: „jött hozzám sírva a kislány, 

hogy ne haragudjunk, elnézést kérek, de hogy csak [arra kérték] egy picit beszéljen, és aztán 

ráadásul úgy összevágták az interjúját, hogy aztán sírva jött, hogy nem így mondta el ő ezt a 

dolgot.” Pedagógiai megfontolások alapján jelezte veszélyesnek és károsnak a Blikk 

hírvadászainak újbóli megjelenését az egyik intézményvezető. A bulvárlap egy régen lezárt 

ügy újra felmelegítését tervezte, és erre szándékra vonatkozóan állította az igazgató, hogy a 

tanuló jövőjét befolyásoló hatása lehet a médium kezdeményezésének:  

„Ha ezt most megint előhozzuk, akkor (…) el fogom veszíteni ezt a gyereket. Nem 

fogom tudni még egyszer így visszahozni. És nekem az nem éri meg, hogy a Blikk, 

vagy akárki mit gondol erről. Mert ők nincsenek itt nap, mint nap, (…) nekem mindent 

figyelembe kell venni.”  

A média megszólalási lehetőséget kínál a nyilatkozatra felkért személyek számára. 

Kulturális attitűdtől, műveltségtől sőt egyéni vérmérséklettől is függ, hogy a kamera és a 

mikrofon jelenlétét az érintettek milyen módon kezelik. A kevésbé iskolázottak, az 

alacsonyabb önkontrollal rendelkezők, illetve az érzelemvezérelt önkifejezésre hajlamosak 

esetében kockázati tényezőt jelent, hogy a médiumok a megszólaltatás címén egyfajta 

„előadásra” (performance-ra) ösztönzik őket23. Az igazgatók az érintettek kihasználását és a 

közvélemény manipulálását látták abban, hogy alacsony önkontrollal rendelkező, józan 

ítéletalkotásra képtelen embereket nyilatkozattételre ösztönöztek. Az RTL kivonult oda, ahol 

az  

„etnikum él, összeszaladtak, és akkor természetesen mindenki mondta a magáét, hogy 

megérdemelte [a tanár a verést], meg bár többet [kapott volna] … szóval teljesen 

ellenkező hatást fejtett ki ott. Mert ugye szerepelni vágyó, akarom személyek 

meggondolatlanul, alaptalanul, tények ismerete nélkül hazugságokat állítottak.”  

Egy másik eset arra mutatott rá, hogy a híranyag irritáló képességét erősíteni 

szándékozó médium nemcsak a konfliktusban álló felek – az áldozatok és az agresszorok - 

közötti ellentét elmélyítését érték el tudósítói tevékenységükkel, hanem az eljárás alá vonás 

veszélyének kitették azokat, akik a kamera és a mikrofon előtt tényellentétes állításokat 

fogalmaztak meg. Nyilatkozatuk a későbbiekben vizsgálati eljárás alapját képezhette, miként 

az egyik intézményvezető be is számolt ilyen esetről:  

„az anyukát behívtam, aki [a TV-ben] ellenem nyilatkozott, akkor bejött a rendőrség 

képviselője is, megkérdeztem, hogy mit mondott? Mondom fedi ez a valóságot? 

’Nem’. Így egy az egyben kijelentette ezt, tanúk előtt. Tudja mi ennek a 

következménye, azért a rendőr is mondta. Erre ő, hogy ’büntessen meg, nyugodtan, 

semmim nincsen!’ Rögtön ezt mondta az anyuka, hogy ő neki nincs semmije se, a két 

kezem van, aztán akkor mit vesz el tőlem.”  

Média nyilatkozat adása a hétköznapitól eltérő helyzet, a megszólalók egy részében 

stresszt idéz elő. Az agresszív cselekményekben sértetté vált pedagógusok közül többen is 

voltak, akik éppen ezért elzárkóztak a megnyilatkozástól. Akadt olyan, aki a stressz 

csökkentése érdekében az ügyére vonatkozó híreket sem nézte a televízióban, illetve volt 

olyan is, aki megállapodott igazgatójával, hogy az őt kereső médiamunkásokat az igazgató 

                                                 

23
 A jelenség illusztrációjaként megtekinthető: http://t7.hu/0405  

http://t7.hu/0405
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tájékoztatja. Az igazgatók láthatóan fontos szerepet játszottak abban, hogy személyes és 

azonnal támogatást nyújtsanak azoknak a pedagógusoknak, akik a média által uralt 

kommunikációs helyzetekben nehezebben tájékozódtak. „Ez a kolléganő például leblokkolt, 

ugye eleve olyan lelkiállapotban volt, leblokkolt, szóval kellett egy kis segítség neki a 

kommunikációban, hogy ezt hogyan tudjuk kezelni.” Természetesen az igazgatók között is 

volt olyan, aki számára jelentős pszichés terhelést okozott az iskolai agresszióval kapcsolatos 

eset, és az ahhoz kapcsolódó híráramlás. Volt olyan eset is, melynek utótörténetéhez tartozott, 

hogy magát az igazgatót is megfenyegették. A legszerencsésebb helyzetben azok az 

intézményvezetők voltak, akik azonnali külső vagy belső támogatást kaphattak. 

Intézményvezető kollégáik telefonjai, a települési iskolák igazgatóinak gyors megbeszélésre 

gyűlése, az önkormányzat PR szakembereinek bevonása, a szülők és/vagy tanulók szolidaritás 

megnyilvánulásai vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől érkező szakértők voltak azok a 

támogatási formák, melyek az intézményvezetők előnyére váltak.  

Az interjúalanyok számára – beleértve az igazgatókat is – korlátozott lehetőségek 

álltak rendelkezésre nyilatkozataik utólagos kontrollálására. A beszámolók többsége azt 

jelezte, hogy nem volt lehetőségük adásba kerülés előtt megismerni és észrevételezni a 

híranyagot. Néhányan ugyan jelezték, hogy kérésükre megmutatták – e-mailben elküldték, 

telefonon beolvasták – a híranyagba vágott szövegrészleteket, azonban időszűkében ezek 

módosítására aligha lett volna lehetőség. Akadt egy olyan eset is, ahol az intézményvezető 

előre rögzítette a nyilatkozattétel feltételeit. Vágatlan közlést  kért, kapott is 40 másodpernyi 

vágatlan nyilatkozási időt az RTL-től. Megszólalásának szövegét előre megírta és egyeztette a 

helyi polgármesterrel is. Az adásba kerülés előtt telefonon tájékoztatást kapott az RTL-től, 

amiből az derült ki, hogy egyetlen kiragadott – és így megtévesztő - mondatot fognak idézni 

nyilatkozatából. A médiumtól kapott tájékoztatás ez esetben sem jelentette a módosítás 

lehetőségét, hiába kértek helyreigazítást.  

 

Intézményi hatások  

Az iskolai agresszióval kapcsolatos ügyben kialakuló országos médianyilvánosság 

intézményi szintű feldolgozása és kezelése eltérő módokon történt az egyes iskolákban. A 

folyamatok alakulásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az iskola és az egyes 

médiumok milyen jellegű kapcsolatba kerültek egymással a nyilvánosságra került ügy 

kapcsán. Néhány esetben megfigyelhető volt, hogy az ügy indításában, jelentőségének 

súlyozásában és nyilvánosságra hozatalában valamely média kezdeményező szerepet játszott. 

Az ilyen jellegű esetekben az adott médium és az intézmény között rejtett vagy nyilvánvaló 

ellenérdekeltség alakult ki. Az érintett intézményvezetők egyfajta „támadásként” fogták fel a 

média kutakodását, megjelenését, a médiumok pedig mint hírgazdák egyfajta „ügyvédi”, 

„érdekvédelmi” szerepkörbe kerültek. Bourdieu a média ilyen jellegű aktivitásának 

kockázataira hívta fel a figyelmet: „az újságírók – teljesen jóhiszeműen és naivan, 

érdekeiknek (érdeklődésüknek), előfeltevéseiknek, észlelési és értékítéleti kategóriáiknak, 

tudattalan elvárásaiknak engedelmeskedve – a valóság illúzióját keltik, és úgy hatnak a 

valóságra, hogy e hatásokat senki sem akarta, s azok nem egyszer katasztrofálisak.” (Bourdieu 

2001:23)  A kutatás során láthatóvá váltak olyan esetek, melyekben maga a média játszott 

szerepet az ügy-generálásban. A szenzációtermelés kényszerének hatása alatt működő 

kereskedelmi médium (RTL) váltotta ki egy a korábbiakban már lefolytatott rendőrségi eljárás 

újraindítását, a helyzetértékelés megváltoztatását, és ennek révén az ügy felnagyítását.  
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Más volt a helyzet azokban az ügyekben, ahol az iskola bejelentésére hatósági – 

rendőrségi – vizsgálat indult az agresszió ügyében, és a média erről értesült a megszokott 

információs csatornákon. Bár a tudósítások hátterében ilyenkor is hatott a szenzációkényszer, 

továbbra is aktuális maradt a „Hogyan történhetett ez meg?”, és a „Ki tehet róla?” morálisan 

izgató kérdésfelvetése, a hatósági ügykezelés során ezek a kérdések kevésbé irányulhattak az 

intézmények ellen. A hatósági ügyismertetés és ügykezelés megnehezítette, hogy egyes 

médiumok érdekvédelmi – „ügyvédi” - szerepkörbe pozícionálják magukat.  

Az országos médianyilvánosságot követő intézményi reakciók alakulásában szerepe 

volt az ügyek jellegének is. Különösen azok az esetek kavarták fel az intézmények életét, 

melyek érintették a helyi viszonyok között érvényes társadalmi szegmentációt. Mint a 

korábbiakban leírtuk, a helyi társadalmak a maguk hétköznapi életvilágának 

megszervezésében nem követik – és nem is követhetik – a média által sugallt értelmi 

összefüggéseket és értékrendet. Az agresszióval kapcsolatos esetek médiatikus 

reprezentációja inadekvátnak tűnik a társadalmi törésvonalak eltérő oldalain állók számára. 

Volt olyan eset, ahol a média tudósítások felszínre hozták és dinamizálták az egyébként 

nyugvóponton lévő helyi társadalmi feszültségeket. Az egyik iskolában – az agressziós ügyet 

követően - a szülő azzal fenyegette az intézményvezetőt, hogy majd megy az RTL Klubhoz. 

A helyi társadalmi szegmentáltság médiumok általi dinamizálása azt eredményezheti, hogy 

egyes médiumokat "harci eszköznek" tekintik a törésvonal valamelyik oldalán. A 

korábbiakban jeleztük, hogy az alacsony önkontrollal rendelkező személyek a 

médianyilvánosság révén veszélybe sodorhatják magukat. Megszólalásaikkal tovább élezhetik 

a társadalmi ellentéteket, ha úgy vélik, harciasságuk felkelti valamely médium figyelmét és 

annak későbbi „támogatásával” számolhatnak. A híranyagok irritáló hatásának 

maximalizálására törekvő médiumok (pl. RTL) szívesen „léptetnek show-színpadra” 

megfontolatlan megszólalókat, miközben eltekintenek annak mérlegelésétől, hogy milyen 

társadalmi törésvonalak stabilizálásához járulnak hozzá a felindultságból, elfogultan és 

tényellenesen nyilatkozó személyek nyilvános megszólaltatásával24.  

Az intézményi hatások elemzésekor megfigyelhető volt annak következménye, hogy a 

média társadalmi alrendszere mélyen tagolt versenyszféraként működik. (Bourdieu 2001:25) 

A hír ismertetésének és tálalásának módja alapján a médiumok versenyben állnak egymással. 

Az egyes médiumok eltérő előítélet sémákat alkalmaznak az ügyek bemutatása során, 

versengésük a többek között a tudósítások stiláris elemein alapszik. A közvetítés módjában 

sokszor csupán árnyalatnyi különbözőségeknek van jelentősége, ez az, ami az egyes médiákat 

sajátossá teszik. Bourdieu megfogalmazásában: „versengés folyik, és (…) erőfeszítéseik jó 

része arra irányul, hogy apró különbségeket hoznak létre.” (Bourdieu 2001 :26) A 

versengésből következik, hogy ugyanarról a hírről minden egyes médiumnak önálló, saját 

stílusú tudósítást célszerű készítenie, ha fenn kívánja tartani különbözőségét más 

                                                 

24
 Közvetlen tapasztalatból idézünk egy esetet. Érden igazoltatás során megállás nélkül továbbhajtó járművet a 

rendőrök üldözőbe vettek, és a roma származású vezetőjére sebesülést okozó lövést adtak le. A vezető az 

otthonába menekült, ahova a rendőrök nem követték. Az eset után a környéken romák nagy számban vonultak 

fel, a helyszínt a készenléti rendőrök biztosították. Az RTL Híradóban megszólalási lehetőséget kaptak az 

érintett romák hozzátartozói. Egyikük részéről az hangzott el az ország nyilvánossága előtt, hogy a rendőrök a 

nappaliban terhes asszonyokat rugdostak. A médium számára a minél nagyobb a botrány, annál nagyobb a 

hírérték. Eközben nem veszi figyelembe, hogy bizonyos kultúrákban az érzelmi felindultságot tény-független 

drámai helyzetek szimbolikájával fejezik ki. A tájékoztatás pontatlansága abban található, hogy az értelmezői, 

nézői oldalt nem informálják arról, hogy nyilatkozó által használt kulturális kódrendszerben a megszólalás 

tényszerű valóságtartalma zérus is lehet.  
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médiumoktól. Az intézményvezetők oldalán ez azzal a következménnyel jár, hogy többször is 

el kell mondaniuk ugyanazt, mert a médiumok esetenként sorban állnak az intézmény 

kapujában. A tudósítások közötti árnyalatnyi különbségeket a nézők többnyire nem érzékelik, 

hiszen nem is figyelhetnék egy időben valamennyi hírcsatornát, a hírszerkesztők azonban 

szemlézik, szemmel tartják és értékelik egymás híranyagait. Nemcsak arra figyelnek, hogy 

saját csatornájukon mit sugároznak azokban a percekben, amikor a másik csatornán reklám 

kezdődik, hanem a híranyagokban és azok közlési módjában is a verseny lehetőségét keresik. 

(Bourdieu 2001:26) A kutatás során találtunk olyan esetet is, ahol a médiumok közötti 

rivalizálásba az intézményt is megkísérelték bevonni. Az eset jellemzője volt, hogy nem a 

hatóságok, hanem egy országos médium (RTL) birtokolta a tényfeltáró szerepet. A tudósítás 

elfogultsága megfelelt annak az általános folyamatnak, amit a „hírműsorokban tapasztalt 

bulvárosodási folyamatként” említenek ez elemzésekben. (NMHH 2012:4) Az oktatási 

intézmény pontosítást, helyreigazítást kért a hírgazda szerepét játszó RTL-től, amely erre nem 

biztosított érdemi lehetőséget. Mivel a médiumok versenyben állnak egymással érhető, hogy 

az intézményvezető értesítést kapott a TV2-től, miszerint a TV2 elítéli, hogy az RTL 

manipulál a hírekkel, egyúttal felkínálja a lehetőségét annak, hogy a TV2 Mokka adásában az 

igazgató elmondja az igazat. Az intézményvezető érzékelte, hogy az ügy médiatikus 

reprezentációjának folyamatát a továbbiakban a médiumok közötti verseny energetizálja, 

ezért elzárkózott a megszólalástól. Ha megszólalt volna, olyan öngerjesztő folyamat 

indulhatott volna el, amelyben a médiák egymással vitáznak. Bourdieu ezt egymást tükröző 

tükrök játékának nevezi, Luhmann a hírek önreferenciális jellegével utal arra, hogy a média 

által kezelt tematikák egymásba kapcsolódnak, egymásra reflektálnak. A leírt jelenség 

általánosítható tanulsága, hogy az oktatás oldaláról – iskolai szintről – a kereskedelmi médiát 

mint a szenzációkényszer nyomása alatt verseny alapú érdekharcban bulvárosodó rendszert 

kell megérteni.   

Az intézményi hatások áttekintése kapcsán egy újszerűnek tekinthető jelenséggel is 

találkoztunk. Az egyik vidéki igazgató beszámolt arról, hogy az iskolájukban történt és a 

médiában nyilvánossá vált eset után telefonon megkeresték Budapestről. Saját szavai szerint 

„egy teljesen idegen, pesti úriember, aki a médiában figyelte [a híreket], (…) egy az egyben 

engem feljelentett.” A jelenség hátterében az Egyesült Államokban honos perlési politizálás 

mintáit véljük felfedezni. Mint ismeretes  az USA-ban a civil jogi aktivisták és a mozgalmi 

jogászok a demokrácia kiterjesztésének céljait erős médiatámogatásra építve mozdították 

előre: „a perlési politizálás a médián nyugszik”. (Pokol 2002:89) A társadalmi törésvonalakat 

felszínre hozó ügyek esetében – és a szóban forgó ügy éppen ilyen volt - feltehetően a 

politikai célokat vállaló mozgalmár ügyjogászok példaadása segíthette a társadalmi/politikai 

céljait feljelentéssel érvényre juttatni kívánó telefonálót.  

 

Az intézményi reakciók típusai  

A kutatásban készült interjúk alapján megkíséreltük tipizálni az intézményeket annak 

alapján, hogy milyen módon reagáltak az országos médiumok jelenlétére, a hírbe kerülésre. A 

tipizálás során az intézményeket önálló rendszerként fogtuk fel, melyek a kommunikációs 

környezetükben változást érzékelnek, amire válaszokat adnak. Az intézményi válaszok – 

reakciók – szelekción alapulnak, korántsem minden megkeresésre vagy külső hatásra 

reagáltak az intézmények. Reakcióik alapja, hogy önreflexiós folyamatban értékelik a 

helyzetüket - ha szükséges újradefiniálják határaikat -, meghatározzák szerepüket, és a 

folyamat eredményeit kommunikáció révén hozzáférhetővé teszik a külső megfigyelők - a 

média - számára.  
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Az interjúk alapján a következő három intézményi reakciók típust különítettük el:  

1. A médiafigyelemre preventív módon reagáló intézmények  

A médiát mozgósító folyamatok észlelése esetén az intézményvezetés gyorsan, 

szervezetten és szakszerű módon reagál a helyzetre. Külső kommunikációjában épít a 

hatóságok tájékoztató szerepére. Korábbi sajtó kapcsolatait aktiválja, melyeken keresztül 

az tájékoztatást ad a nyilvánosság számára. A folyamatok preventív kezelése 

megmutatkozik abban, hogy PR területen képzett személyek (médiareferens) bevonásával 

sajtótájékoztatót tartanak az ügyben, amelyre a médiumok széles körét meghívják. A 

sajtótájékoztató előnye, hogy kiegyenlített kommunikációs helyzetet teremt. A 

rendezvény gazdája kezdeményező és irányító szerepbe kerül, mivel a téma- és 

időmenedzsmenten keresztül részlegesen kontrollálhatja a médiumok tevékenységét. (Az 

információkat egyszer minden résztvevővel megosztják, amit az egyes médiumok 

kérésére egyedi interjúkban szükség szerint megismételnek.) A körültekintően szervezett 

sajtótájékoztatón minden hatóság és érintett fél jelen lehet, megszólalhat, emellett 

biztosítható olyan szereplők képviselete is, akik valamilyen oknál fogva – például 

kiskorúság – nem lehetnek jelen vagy nem kívánnak jelen lenni. Az érintettek együttes 

jelenléte és a tényközlések szakszerűsége elejét veszi annak, hogy az események eltérő 

elbeszélői változatokban váljanak hírré. A sajtótájékoztató megnyilatkozási lehetőséget 

biztosít politikai szervezeteknek is, amennyiben az ügy társadalmi törésvonalakat metsz, 

ezért indokolt annak politikai kontextusban történő értelmezése is. A sajtótájékoztató 

fontos szerepet játszik abban is, hogy működésbe lépjenek a média rendszerén belül 

érvényes etikai kontroll folyamatok. Mint korábban láttuk, a szenzációkényszer alatt 

működő bulvármédia érdekelt abban, hogy túlozzon vagy „szószéket” biztosítson 

alacsony önkontrollal rendelkező és tény-független módon kommunikáló személyeknek 

is. Az egyik interjúalany beszámolt arról, hogy a Blikk provokatív fellépésű újságíróját 

nem csak a sajtótájékoztató rendezői, hanem a jelen lévő más médiumok szakemberei is 

segítettek kommunikációs kontroll alatt tartani. „A Blikk újságírója itt is megjelent 

egyébként személyesen is, amikor ezek az országos médiák felvételeket meg interjút 

készítettek, és ők már akkor torzítani akartak, úgymond. De ott [a sajtótájékoztatón] akkor 

nagyon határozottan le voltak állítva akár az újságíró kollégái részéről, akár az én 

részemről.”  

A preventív módon reagáló intézmények jellemzője, hogy belső kommunikációjukban is 

kezelik az ügyet. Egyaránt sort kerítenek a tantestület, a  tanuló ifjúság, a szülők gyors 

tájékoztatására, így azok első kézből szerzett információk alapján gondolkodhatnak 

tovább az eseményekről. Ha szükséges, szakemberek – pszichológus – bevonásával oldják 

az eset keltette feszültségeket. A tanárok összehangoltan cselekszenek, ha szükséges, 

osztályfőnöki órákon értelmezik diákjaikkal a történteket.  

  

2. A médiafigyelemre passzív módon reagáló intézmény  

A passzív módon reagáló intézmény fő jellemzője, hogy külső kommunikációjában a 

kezdeményezést átengedi a médiának. Ebből következően az intézmény reaktív 

szerepkörbe kerül a média hírgyűjtő kezdeményezései alkalmával. A médiumok számára 

az eset feltárása az intézményvezető és más érintettek irányában felvetett kérdések 

sorozatára épül. Az igazgatók helyzetét nehezíti, hogy a média hírszükséglete vezérli a 

folyamatokat. A médiumok minél több, részletesebb és pontosabb információt igényelnek, 

azonban az ügyeket követő meghallgatások, vizsgálatok, eljárások időigényesek. A vezető 

gyakran kényszerül arról adni információt, hogy nem adhat további információt: az 

ügyben a vizsgálat megkezdődött és a vizsgálat lezárultáig további megbízható információ 
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nem adható. Egyes médiumok az információszükségletüket oly módon elégítik ki, 

szemtanúkat szólaltatnak meg, az ügyről megbízhatatlan vélekedéseket tesznek közzé.  

Nagyobb tapasztalattal rendelkező intézményvezetők esetében megfigyelhető volt, hogy 

nyilatkozattételeiket feltételekhez kötik. Előzetesen egyeztettek a fenntartójukkal, és csak 

akkor adtak interjút, ha az hozzájárult a nyilatkozattételhez. (Ilyenkor általában 

mérlegelték a nyilatkozat megtagadás következményeit is, és a maguk számára kevésbé 

kedvezőtlennek tűnő  alternatívát választották.) Volt olyan intézmény, amely korábbi 

tapasztalatai alapján nem vállalt nyilatkozatadást bizonyos médiumok – jellemzően a 

bulvársajtó – számára. (Az ilyen döntéseket is mérlegelés előzi meg. Ha úgy vélik, hogy a 

bulvársajtó szélsőségesen hiteltelen interjúalanyokat kerítene, akkor – megint csak a 

kevésbé kedvezőtlen alternatívát választva - hajlanak a nyilatkozatadásra.) (Melléklet: 2. 

interjúrészlet) Az intézmények passzív reagálását elsősorban a kereskedelmi televíziók és 

bulvármédia hírszerzői hajlamosak kihasználni, ezért az intézményvezetőnek az ügyben 

érintettek – akár sértettek, akár elkövetők – jogainak a védelmére is fel kell készülnie. A 

bulvármédia agresszív hírszerzési technikái által keltett nehézségről több igazgató is 

beszámolt. Akadt helyszín, ahol rendre kellett utasítani a információgyűjtést végző 

médiamunkást, mert mellőzte a sértett személyének tiszteletben tartását: „feltett olyan 

kérdéseket, illetve majdhogy nem utasított, hogy már pedig mutassam meg a tanárnőt 

tablón, akit megvertek, mert ugye nem akarta felfedni a személyes kilétét az ügynek a 

kapcsán. Megkereste minden média gyakorlatilag, (…) személyiségi jogokat, mindent 

sértene. Ha ő azt mondta, hogy nem, akkor ezt legyen kedves, és Ön is vegye tudomásul.”  

 

3. A médiafigyelemre védekező módon reagáló intézmény  

A kutatás során megkérdezett intézményvezetők mindegyike azt állította, hogy a 

médiafigyelem az iskolája számára kedvezőtlen következményekkel járt. Bár a hírekbe 

kerülés előnytelennek tűnt az igazgatók számára, többségük úgy gondolta, hogy az iskolai 

agresszióra témájának megjelenése a média hírekben indokolt. Volt, aki szerint fontos 

szerepet tölt be a média abban, hogy társadalmi szinten felhívják a figyelmet az iskolák 

belső problémáira, megoldási lehetőségek keresésére ösztönözzék az oktatásirányítást. A 

média autonómiáját tehát valamennyi intézményvezető elismerte, hasznos és szükséges 

dolognak tekintették a közvélemény – a társadalom – tájékoztatását. Iskolájuk érdekeit 

szem előtt tartva azonban mielőbb igyekeztek kikerülni a média botránykrónikáiból, 

hírláncaiból. (Állításuk szerint általában egy hét alatt zárul le a média hírgyűjtése, 

érdeklődése, voltak azonban olyan esetek, ahol körülbelül három hétig tartott a média 

érdeklődés. Megjegyzendő, hogy az országos hírekbe kerülésnek hosszabb távú 

következményeit nem látták az intézményvezetők, így sehol sem említették, hogy az 

iskolába jelentkezők számát a média hírek érdemben befolyásolták volna.)  

Az elhúzódóbb – mintegy három hétig – tartó ügyek jellemzően meglévő társadalmi 

törésvonalakat érintettek. Etnikai ellentéteket aktiváló ügyek esetében a tényállás 

vitatottsága, vagy annak eltérő értékelése, megítélése alapozta meg az ügy napirenden 

tartását. Hosszasabbnak mutatkoztak azok az ügyek is, melyben valamelyik médium lépett 

fel kezdeményező szerepben. Ilyenkor a médium munkatársai nem egyszerűen 

információkat gyűjtöttek, hanem az ügy médiatikus értelmezésének megteremtésével 

hatást kívántak gyakorolni az iskolára, hatóságokra. Ügyindítóként két esetben is az RTL 

televízió játszott szerepet, amelynek híranyagaiban nem ritka a némileg provokatív jellegű 

hírgenerálás
25

. A média kezdeményező (ügyindító) szerepben történő fellépése nem ritkán 

                                                 

25
 Az RTL hírműsoraiban időről-időre tudósítást közölnek vallási értelemben vett „jelenésekről”. A tájékoztatás 

színvonalára jellemző a tudósító szarkasztikus felsőbbrendűség tudata, valamint az a tény, hogy a vallási 

értelemben vett jelenést optikai jelenségként próbálnak értelmezni és kamerával rögzíteni.  
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az intézmény ellenállását váltja ki.  A médiafigyelemre védekező módon reagáló 

intézmény minimalizálni törekszik kommunikációs kapcsolatát a médiumokkal. A 

nyilatkozat adást, az intézményen belüli forgatást kerülni igyekeznek, a médiumok 

jelenlétét „zaklatásnak” tekintik, ezért általános elégedetlenség alakul ki az iskolában a 

hírkészítők irányában. (Volt, ahol ebben a tanulók is részt vettek.) A média kontaktust 

kerülő intézményvezető a tájékoztatást általában nem tagadja meg, de mondanivalója a 

hatóság részéről korábban kiadott hivatalos tájékoztatás ismétlésére korlátozódik. Voltak 

olyan igazgatók is, akik semmilyen nyilatkozatot nem adtak, tartva attól, hogy  „ha még 

nyilatkozunk is, akkor még nagyobb körítése van, és akkor [a média részéről] esetleg 

kiforgatják a dolgokat.” „Nálam volt a nagy ostrom, hogy de nyilatkozzak, én meg 

mondtam, hogy de nem. Nem nyilatkozom, mert folyamatban lévő ügyről semmit nem 

nyilatkozunk, és akkor ő [a riporter] nagyon megsértődve elment.” 

 

Közösségi feldolgozás 

A vizsgált intézmények egy részében a média érdeklődését valami szokatlan, 

rendkívüli esemény bekövetkezése váltotta ki26. Ezekben az iskolákban a médiafigyelem 

zavaró hatásai mellett magának az ügynek – a rendkívüli eseménynek – a következményei is 

nehézségeket idéztek elő. Ahol az iskola egyik tanárát bántalmazták, a tanárok 

gondolkodásában az ilyen események előfordulási valószínűsége megnövekedett, legalábbis a 

korábbi időszakhoz képest. Frusztrációt és zavart idézett elő, hogy a normák kialakításán és 

betartatásán fáradozó intézményben a társadalmi együttélés alapszabályait érintő visszásságra 

kerülhetett sor. Az eseményeket a tanárok, a tanulók és a szülők magukra és a közösségeikre 

vonatkoztatva értelmezték. Az etnikai/kisebbségi törésvonalakat is érintő egyik ügyben 

megtudhattuk, hogy „volt szülői közösség például, összeálltak - és ez is jellemzően roma 

közösség volt -, akik azt mondták, hogy ők kiállnak az iskola mellett, és hogy ha kell, akkor 

még tüntetést is szerveznek.” Az tudósításban és hírgyűjtésben érdekelt médiumok képviselői, 

akik a helyszínem megjelennek, többnyire nem érzékelik, hogy az intézmény munkavállalói 

és diák közösségei az ügy feldolgozási, értelmezési fázisában vannak. A médiától származó 

olyan kérdések, melyek a tanárok felelősségére vonatkoznak, azt firtatják, hogy ki és miben 

hibázott, tovább növelhetik a rendkívüli esemény keltette feszültséget. Az igazgatók többsége 

pontosan érzékelte a történtek feldolgozásának szükségességét, ezért a médiumok 

kiszolgálása mellett nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy az intézményi belső nyilvánosság 

fórumait felhasználva lehetőségeket biztosítson az ügy és a teendők átbeszélésére. A tanárok 

hasonlóképpen jártak el, amikor a tanulóiknak az osztálytermi foglalkozások alkalmával 

részletes tájékoztatást adtak, válaszoltak kérdéseikre, megnyugtatták őket. Kiemelten fontos 

szerepe volt a sértetteknek és az agresszoroknak – legyenek azok szülők, tanulók vagy 

tanárok -, mert az ő helyzetértékelésük nagyban befolyásolta a belső nyilvánosságban terjedő 

híreket. Különösen ott tartott hosszú ideig az események feldolgozása, ahol a tanár 

bántalmazását követően – mint az igazgató elmondta - „az elkövetők részéről nem volt 

megbánás, és (…) ez a diákokat is megosztotta. Mert a roma származású gyerekeknek egy 

része azt mondta, hogy bizony-bizony meg kellett verni, én még adtam volna neki. Tehát (…) 

ezt jogos megtorlásnak veszik. Ilyen szempontból ennek nem volt rögtön vége, mert ugye 

ezeket a dolgokat itt nekünk folyamatosan helyre kellett tenni.” Megfigyelhető volt, hogy az 

események értelmezése, megvitatása szerepet játszott a hasonló későbbi események 

                                                 

26
 Voltak olyan intézmények is, ahol  a média által felkapott ügyet a tanárok valójában nem tekintették 

rendkívülinek. Hogy pontosan mi számít szokványosnak és mi rendkívülinek az az értelmező közösségtől függ. 

A helyi szokásrend, a jogszabályok, és a média értelmezési eljárásaiban eltérő lehet, hogy mit kereteznek 

agresszióként.  
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megelőzésében is, ami egyes angolszász oktatáskutatási eredmények szerint az iskolai 

agressziót hatékonyabban csökkenti, mint a büntetések alkalmazása vagy kilátásba helyezése.  

(Johnson, Burke és mások. 2011:339)  

 

Működési és szabályozási változások  

Az intézmények szervezetként működnek, így a rendkívüli események okozta 

hatásokat nem csak kommunikációban, hanem a szervezeti és működési szabályaik 

változtatásával is képesek feldolgozni. A vizsgált iskolák eltérőek voltak abban a tekintetben, 

hogy az agresszióval kapcsolatos esemény hatására mennyiben változtatták működési 

rendjüket, szabályaikat. Az iskolák egy részében az igazgató szerint nem okozott szabályzat 

változtatást a rendkívüli esemény. Ahol illetéktelen személyek léptek az iskola területére, ott 

megfigyelhető volt, hogy erősítették az portaszolgálatot, vagy felgyorsították a korábban 

tervbe vett kamerarendszert telepítését. (A kamerarendszer kiépítését nem a rendkívüli 

esemény következtében határozták el.) A folyosói agresszió csökkentésére egyes iskolákban a 

folyosóügyelet megerősítését tartották célravezető megoldásnak.    

 

Társas médiumok hatásai 

Az igazgatókkal folytatott interjús beszélgetések során megkíséreltük felmérni a 

közösségi médiák terjedésének iskolában megfigyelhető következményeit. A vizsgálati 

helyszenek közé tervszerűen beválasztottunk két olyan esetet is, ahol a tanulók által készített 

mobiltelefonos videofelvételek alapján indultak az iskolai agresszióval kapcsolatos ügyek. 

Mobiltelefonnal rögzített felvételek az internetes közösségi hálózatokon megosztásra kerültek, 

vagy informátoron  keresztül közvetlenül jutottak el valamely médiumhoz. A 

beszélgetésekből kiderült az is, hogy mind a hatóságok, mind a médiumok információ 

gyűjtéssel foglalkozó munkatársai rendszeresen pásztázzák a nyilvánosan elérhető online 

tartalmakat, céljuk az agresszióval kapcsolatos cselekmények felkutatása. A média által fellelt 

agressziós tartalmak nyilvánosságra hozatala és „kivizsgálása” kapcsán a korábbiakban 

kifejtettük, hogy ilyen esetekben az esetfeltáró médiumok sajátos ügyindító/jogvédő 

szerepkörbe kerülnek. Átmeneti szerepkörbővülésük érinti az oktatási intézmények és az 

ügyindító médiumok közötti kapcsolat alakulását is.   

Az intézményvezetők beszámolói szerint a közösségi médiák tartalmaznak az 

iskolával kapcsolatos kifogásolható tartalmakat, ennél azonban fontosabbnak tartották azt 

megemlíteni, hogy a tanulók között a közösségi médiumokon folyó - iskolán kívüli 

kommunikáció - sok esetben szerepet játszik az iskolai agressziós események előkészítésében, 

megalapozásában. A közösségi médián elkövetett sértések, támadások, verbális agresszió 

megteremtheti azokat a feltételeket, ami később az iskolai személyes találkozások alkalmával 

a tanulók közötti agresszióhoz vezet. A mobilkamera bárki számára lehetővé teszi, hogy 

„bombasztikus előadás (performance)” révén növelje népszerűségét a közösségi megosztó 

portálokon. Az online terjedő felvételek tartalma és megformáltsága jelzi, hogy készítőik a 

média működési logikáját egyes elemeit átveszik. A cybertérbeli lét azonos a nézettségi index 

mutatószámával. A tartalmakat a feltöltők annak megfelelően szelektálják, hogy miként 

hatnak a nézettségi indexre, ez ad indokot a verekedések, állatkínzások, balesetek „hidegvérű” 

rögzítésére és prezentálására. A tanulók – követve a média sémáit – a jelenlétükben folyó 

agressziós cselekmények „rendezői” és „nézői” szerepkörében jelennek meg, néhányan 
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tudatosan vállalják az agressziót tartalmazó szituációk előállítását és rögzítését. Az iskolának 

szükségszerűen problematizálnia kell a média azon sémáit, amelyek a társadalomban meglévő 

agressziót és agressziós potenciált erősítik. Az oktatási rendszer az agressziót a médiától 

eltérően konceptualizálja és kezeli. Az iskolai pedagógiai programok törekszenek az agresszió 

mérséklésére, a szabályzatok tiltják annak tényleges érvényre jutását. Ebbéli működésükben 

az iskolák ellenerőt találnak az agressziót a figyelem orientálására felhasználó médiában, 

különösen, ha a média szenzáció-sémái a fiatalok kevésbé kontrollált „közösségi 

csatornáinak” is szervező elveivé válnak. 

Viselkedésszociológiai szempontból tehát kutatásunkban is megkérdőjeleződik az X, 

Y és Z generációk fogalmi elhatárolásának hátterében gyakran megmutatkozó 

hurráoptimizmus, mely az informatikai eszközhasználati kompetenciák alapján felértékeli a 

fiatal generációkat. Az IKT eszközök terjedése kapcsán kialakított naiv jövőképek – pl. 

globális falu, közvetlen demokrácia – betöltötték szerepüket: legitimációs alapot és lendületet 

adtak a társadalmilag meglehetősen költséges IKT fejlesztéseknek. Az utóbbi években 

azonban erősödött a társadalmi kockázatok figyelembe vétele ezen a téren, így ma már az 

internetes bűnözés, a gyerekek online kiszolgáltatottsága és a közösségi hálózatok agressziót 

gerjesztő szerepe ugyanúgy a reflexió témái, mint az internetes rendszerek előnyei.  

A társas médiumok jelentőségének kiemelését egy elméleti megfontolással zárjuk. A 

cselekvés fogalma társadalmi konstrukció. Annak megállapítása, hogy egy cselekvéshez mi 

tartozik hozzá – pl. szándékoltság – hogyan határolható el a létfolyamban, a társadalom 

kommunikatív teljesítményeinek eredménye. Luhmann megfogalmazásában a cselekvést 

létrehozó „differencia egysége a megfigyelőben és nem pedig a megfigyelt rendszerben 

szerveződik.” (Luhmann 2009:52) A társadalmi kommunikációban készülnek el tehát azok a 

keretek, melynek segítségével személyekhez kapcsolt cselekvésekre bontható a társadalmi 

jelenlét. A közösségi média megjelenésének következménye, hogy a kommunikáció és a 

cselekvés határai a korábbiaknál elmosódottabbá válnak a térben és időben. Mivel korábban a 

távelérésnek kevesebb lehetősége volt adott – telefon, levél – elsősorban a térbeli együttlét 

teremtett lehetőséget a kommunikációra és ennek keretében a cselekvés lehatárolására.  Az 

online közösségi médiumok révén ma már lehetséges, hogy személyek többet érintkezzenek a 

cyber-térben, mint személyes térbeli jelenlét révén. Ennek következtében elmosódnak a 

határai a cselekvésnek. Konkrétan ez azt jelenti, hogy a közösségi médián zajló 

kommunikáció, ami előkészítője lehet az iskolai agressziónak, nehezen tehető láthatóvá az 

események megértése, vizsgálata során. A közösségi hálózaton megalapozott agressziós 

ügyek feltárása és megértése nehezebb, mint korábban, amikor az agresszív cselekvések helyi 

és időbeli egységessége segítette megértést. Megjegyezzük, hogy a média sematikus, 

szimplifikáló megismerési módja ha késleltetve is, de követi a változásokat: a médiában egyre 

gyakrabban tesznek láthatóvá olyan jelenséget, mint például az internetes zaklatás, amely 

közvetetten jelzi a cselekvés korábbi fogalmi határainak változását.  

 

A 2008-as hírdömping okai  

Az iskolai agresszióra vonatkozó médiahírek gyakoriságának vizsgálata 2008 

folyamán lökéshullámszerű növekedést mutatott. Az oktatási jogok biztosának a témában 

2009-ben publikált vizsgálati jelentése a Magyar Nemzet és Népszabadság híranyagának 

halmozódása alapján számszerűsítette a híranyag gyarapodását. Adataik szerint 2008 

márciusában váratlan megugrás volt megfigyelhető: január elseje és március elseje közötti 

három hónapban mintegy 20 híranyag jelent meg a két lapban. A következő három hónap 
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folyamán, május elsejére az iskolai agresszióval kapcsolatos hírszám meghaladhatta a 160-at, 

július elsejére pedig elérhette a 240-et. A növekedés lanyhult az iskolai nyári szünetek idején, 

de a témakör gondozása 2009 szeptembere után is változatlan ütemben folyt tovább. (Aáry-

Tamás és Aronson 2010:24.p. 1.ábra) 

Az iskolai agresszióra vonatkozó híranyagok megszaporodása hatásaiban 

megragadható az internetes keresők használati statisztikája alapján is. A 2004-2012 közötti 

időszakra vonatkozó magyar nyelvű Google keresések az „iskolai erőszak” szintagmára 

vonatkozóan ugyancsak 2008 márciusában mutatnak csúcsértéket. (1. diagram) Az egyéni 

keresések 2008 márciusi értékét 100 pontnak tekintve 2009 márciusában 92-es pontértéket 

találunk, 2010 márciusában 58-as pontértéket, 2011 májusára pedig 29 pont adódik. A Google 

keresések összességének vizsgálata alapján az látható, hogy az egyéni érdeklődés az „iskolai 

agresszió” fogalom irányában folyamatosan csökkent 2008-tól kezdődően. A folyamat 

tendenciáját illetően elmondható, hogy 2008 és 2009 között csekélyebb, majd azt követően 

jelentősebb érdeklődés esést tapasztalhatunk a Google keresőrendszerét használók körében. 

Figyelemre méltó, hogy míg a sajtóhírek gyakoriságának vizsgálata az iskolai agresszió 

témának folyamatos erősödését mutatta 2008-2009-es időszakban, addig az internetes keresést 

is felhasználó lakossági csoportok körében a téma berobbanása után (2008) szinte azonnal 

megfigyelhető az érdeklődés csökkenése. A média és a hírfogyasztók eltérő valóságképpel 

dolgoznak. Miközben a média valóság konstrukcióiban növekvő hangsúlyt kap az iskolai 

agresszió témája - melynek okait a későbbiekben elemezzük -, addig a híreket internetes 

kereséssel szelektáló hírfogyasztók körében a tendenciák másképp alakulnak.     

1. diagram Az „iskolai erőszak” kifejezésre vonatkozó Google keresések 2004.01. és 2012.09. 

hónapok között 

 
Forrás: Google Trends. Lekérdezés: 2012.10.13. A grafikon által mutatott számok azt jelzik, hogy 

hányszor írták be az „iskolai erőszak” kifejezést a Google-on az időtartomány során elvégzett összes 

kereséshez képest. Nem abszolút keresési forgalmat jelölnek, mert az adatok a normalizálás után egy 0-

100-ig terjedő skálán jelennek meg. A grafikon minden pontja a legmagasabb ponthoz viszonyul, amely 

100.  
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A 2008-as hírdömping okainak keresése és értelmezése tárgyában az oktatási jogok 

biztosának vizsgálata a következőképpen fogalmaz: „meg sem kíséreltünk feltárni, mitől vált 

a társadalmi közhangulat hirtelen érzékenyebbé az iskolában előforduló és iskolai szereplőket 

érintő erőszakra, (…). Nem tudjuk, hogy mivel magyarázható e nagyfokú érzékenység és még 

azt sem, hogy véletlenül, vagy tudatosan formálták-e a közgondolkodást, csupán az iskolai - 

főként a fizikai - erőszak egyre növekvő tematizálásának a tényét tudjuk megállapítani.” 

(Aáry-Tamás és Aronson 2010:23) Véleményünk szerint az oktatási jogok biztosának 

elemzése két okból sem lehetett képes kimutatni  a hírdömping jelenségének hátterében 

meghúzódó okokat. Egyfelől azért, mert az oktatási jogok biztosának nézőpontja a politikai, a 

jog és az oktatási rendszerben használt szemantikák révén korlátozottan teljesítőképes a 

szociológiai jellegű vizsgálódásokban. Másfelől azért, mert az elemzésben használt 

megközelítésmód, mely a társadalmi jelenségeket az egyéni – individuális – mozgatórugókra 

és cselekvésekre vezeti vissza, alkalmatlan az oksági relációk feltárására. A média mint 

autonóm társadalmi alrendszer működésének feltételezése nélkül, pusztán az egyének 

cselekvése és kommunikációja nem magyarázza a folyamatokat. A média – és nem az egyes 

személyek - megismerési rendszere szelektálta ki, és kezelte információként azokat a 

közléseket, melyek egymáshoz kapcsolódva az iskolai agresszióra vonatkozó hírdömpinget 

előidézték. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a pszichikai rendszerek (személyek) nem 

szükségesek a média működéséhez, de azt igen, hogy az oksági elemzésben a médiának mint 

rendszernek a működése primordiális, így nem vezethető vissza az individuális cselekvésekre 

és interakciókra. Abban a következtetésben, amit az oktatási jogok biztosának vizsgálata 

megfogalmaz, miszerint senki sem tudja megmondani, ki az, aki cselekszik, éppen a média 

kommunikációs rendszerének autonómiája mutatkozik meg. Az ismeretelméletileg 

individualista megközelítés megértési kapacitásai korlátosak, az egyéni tudatok 

tanulmányozása alapján nem megmondható, hogy ki vagy mi irányítja a hírdömpinget, 

ahogyan az sem megmondható, hogyan lehetne azt leállítani, ha éppen ehhez fűződne érdek. 

Az okok kutatásának módszertana az autonóm társadalmi alrendszerek működésének irányába 

vezet. A média mint társadalmi alrendszer sajátos irritáló képességgel rendelkezik a politikai 

rendszer irányában. Minden olyan témablokk fontossá válik a média számára, amelyen 

keresztül a politika cselekvésre ösztönözhető. A média erősítheti pozícióit, ha működése 

révén feladatot adhat a politikai rendszernek. Az iskolai agresszió témája erre megfelelőnek 

bizonyult, miként az megmutatkozott abban, hogy a politikai szféra gyorsan reagált: szakértői 

csoportokat mozgósított, kutatásokat rendelt meg annak érdekében, hogy a problémakezelés 

receptúráinak kínálata rendelkezésére álljon. (Batár 2008) A média politikai hatásspekrumát 

mutatja az is, hogy a parlament (a politikum) – a 2010-es kormányváltást követően - 

jogszabállyal erősítette meg a pedagógusok védelmét27. A Büntető Törvénykönyv a 

közfeladatot ellátó személy elleni erőszak szankcionálásában a hivatalos személy elleni 

erőszak definícióit és büntetési tételeit vette át, némileg meg is emelve a kiszabható 

büntetések felső határát28. Rendszerelméleti szinten tehát megragadhatóak azok az oksági 

viszonyok, melyek a 2008-as hírdömping hátterében meghúzódtak. Az ismeretelméleti 

individualizmuson  túllépve, rendszerelméleti alapon megfogalmazható, hogy „a 

közvélemény két funkcionális részrendszer, a politika és a tömegmédia közti strukturális 

kapcsolat.” (Luhmann 2005:147-148) A „közhangulat hirtelen érzékenyebbé” válása – miként 

a jogbiztosi elemzés fogalmaz – a politikai és a média alrendszer közötti irritációs hatások 

feltételezésével értelmezhető.  A politikai rendszer a média alrendszerén keresztül figyeli meg 

magát, és folyamatos médiafigyelemben alakítja ki cselekvési programjait. Mivel a politika 

                                                 

27
 BTK 230.§.(1) Megállapította: 2010. évi LVI. törvény 5. §. Hatályos: 2010. VII. 23-tól.  

BTK 230.§.(2) Megállapította: 2010. évi LVI. törvény 6. §. Hatályos: 2010. VII. 23-tól.  
28

 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről. 230.§. 
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alrendszer az irritálhatóságán keresztül strukturálisan kapcsolódik a médiához, ezért a média 

társadalmi funkcióbővülése mindenkor arra épülhet, hogy nem hagyja kihasználatlanul a 

politikai rendszernek az irányában meglévő receptivitását (érzékenységét). A média abban 

érdekelt, hogy olyan témákkal álljon elő időről időre, melyek a politikai rendszer irányában 

magas irritáló képességgel rendelkeznek. A média működési módjából adódóan folyamatosan 

keresi az ilyen témablokkokat, és ha talál ilyeneket, mindaddig gondozza azokat, amíg a 

politikum irritálható általa; így tarthatja fenn és erősítheti a társadalmi alrendszerek körében 

kivívott pozícióit. A politikum irritálhatóságának működési mechanizmusa teszi érthetővé, 

azt, amit a jogbiztosi vizsgálat mint szerkesztői/szerkesztőségi döntést figyelt meg: „egy 

bulvárlap bulvár hírét a komoly, magukat tárgyszerűnek mutató vezető napilapok átvették, és 

ezzel jelentős súlyt és komolyságot adtak a történteknek.” (Aáry-Tamás és Aronson 2010:24) 

Feltehetően minden szerkesztő ugyanúgy döntött volna, mert a média működésének a logikája 

azt teszi ésszerűvé, hogy felerősítsék mindazokat a híreket, melyek a nyilvánosság közegén 

keresztül alkalmasak a politikai alrendszer irritálására. Ugyanerre mutatnak rá Bourdieu 

szavai: „’a nézettség-központú mentalitás’ áldozatául esett vezetők nem tudatosak, nem 

igazán választanak. (Gyakran látjuk, hogy a fontos társadalmi választások senkinek a nevéhez 

nem fűződnek29.)” (Bourdieu 2001:57) (Ha valamely szerkesztő eltérő racionalitás szerint 

döntene, feltehetően versenyhátrányba kerülne a médiumok közötti harcban.) Az iskolai 

agresszióval kapcsolatos hírdömping tehát nem az agresszív események szaporodására 

vezethető vissza, és nem is individuális – nagy befolyású – szerkesztők döntésére, hanem a 

média működésére, mely a közvélemény közvetítő közegén keresztül strukturális 

kapcsolatban áll a politikával. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az igazgatói interjúk 

vissza is igazolták, hogy a hírdömping a média működésére és nem a valóságos viszonyok 

megváltozására vezethető vissza: „azt hisszük, hogy sokkal több az agresszió. Mert többet 

beszélünk róla, holott nem több, mint ahogy ön is mondta, csak a figyelem középpontjába 

került.” A média és politikum strukturális kapcsolódása témákat igényel. A média olyan 

témára lelt az iskolai agresszióban, amivel hatást gyakorolhatott a politikai alrendszerre. A 

politika pedig lehetőséget kapott, hogy megoldási forgatókönyvekkel, receptúrákkal és 

jogszabály módosításokkal bizonyítsa alkalmasságát az iskolai agresszió problematikájának 

kezelésére, ami újra csak a média révén – szelektív módon – válhatóvá a nyilvánosság 

terében.  

  

                                                 

29
 „Éppen ezért zavaró a szociológustudatossá tesz dolgokat, amelyet az emberek szívesebben hagynának a 

tudatalatti homályban.” folytatja Bourdieu 
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Mellékletek 

 

1. interjúrészlet Kiskorúak nyilatkoztatása és az abból fakadó személyes érdeksérelmek  

„A média ott valamilyen szabályelleneset követett el? Igen, egy kiskorú tanulónkat itt 

meginterjúvolták, és utána jött hozzám sírva a kislány, hogy ne haragudjunk, elnézést kérek, 

de hogy csak egy picit beszéljen, és aztán ráadásul úgy összevágták az interjúját, hogy aztán 

sírva jött, hogy nem így mondta el ő ezt a dolgot. És ugye hiába mondta az összes kolléga az 

összes gyereknek, hogy nem szabad, ne mondjatok semmit, mert behálóznak, de ugye ezt egy 

17 éves gyerek…és azért sok tanuló, majdnem 600 tanuló jár ebbe az iskolába, és egyet miért 

ne találnának a 600-ból, aki valamit mond.” 

„kiskorú volt a személy, megcsinálták vele az interjút. Itt volt az anyuka, és ha én nem hívom 

fel a TV-t, hogy ide figyeljen, én egy olyan pert akasztok a nyakába ha lemerik közölni ezt az 

interjút, hogy ez nem kifejezés, akkor minden további nélkül a helyi TV leközölte volna ezt az 

interjút,” 

 

2. interjúrészlet A média információ szükséglete  

És az a fajta hallgatás, hogy a vizsgálat lezárulásáig nem nyilatkozunk, mert nincsenek 

tények…? 

Ezt mondja az ember, de akkor is akarnak tudni tényeket. Anélkül nem engedik el az embert, 

hogy valamilyen tényt ne tudjunk meg. És az még mindig jobb, hogy ha én nyilatkozok, mint 

hogy a Pista bácsitól a sarkon háromszorosan kerített és a valóságtól is a legtávolabb eső 

információt szerezzék meg. 
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Kurucz Orsolya: A közösségi média agressziókultusza 

 

A nemzetközi szakirodalom adatai szerint a közösségi oldalak egyre nagyobb szerepet 

töltenek be az egyének és intézmények kapcsolatainak formálásában. A vitarendezés révén 

kezelendő iskolai konfliktusok egy része az internet elterjedésének általánossá válásával a 

közösségi weboldalakon is megjelenik. Az iskola közösségeiben megnyilvánuló konfliktusok 

így már nem csupán direkt módon, a fizikai térben jöhetnek létre, hanem egy újfajta 

közegben, a virtuális térben is végbemehetnek. Annak ellenére, hogy a közösségi média 

internetes honlapjain létrejövő konfliktusok nem az iskola falain belül születnek, mégis 

odafigyelést igényelnek a pedagógusok, oktatási szakemberek részéről, mert a „virtuális vitát” 

a diákok másnap behozhatják az oktatási intézménybe, és ott szemtől-szembe próbálhatják 

meg rendezni a nézeteltérést.  

Egy 2011-ben publikált felmérés szerint a 9-16 éves korosztály 58%-a napi 

gyakorisággal használja az internetet.30 A felmérés azt is vizsgálta, hogy mivel töltik ezek a 

fiatalok az online térben az időt. Az alábbi táblázat alapján világosan látható, hogy nagy 

részük valamilyen közösségi honlapon szörföl 

 

 

 
Forrás: EU Kids Online II: 

 

                                                 

30
 EU Kids Online II. 
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Az adatfelvétel 2010 nyarán zajlott, ebben az időszakban a 9-16 éves korosztálynak 

66%-a rendelkezett legalább egy közösségi oldalon saját profillal. Jelenleg csak a Facebook 

közösségi oldalnak több mint 770 ezer tagja van a 13-18 éves korosztályból.31 

Az adatokból világosan látszik, hogy nem elhanyagolható az a diák populáció, ami 

napi rendszerességgel látogatja a közösségi oldalakat. 

A közösségi média azonban nem csak a közösségi oldalakat foglalja magába, annak 

lehetséges formái nehezen definiálhatóak, mert rendkívül gyors ütemben fejlődnek.  

A közösségi médiában megnyilvánuló agresszió számtalan alakot ölthet, és sok 

problémát vethet fel, ám mielőtt erre rátérnénk, röviden ismertetnénk a közösségi média és az 

elektronikus zaklatás fogalmi kereteit, történeti hátterét. 

 

A közösségi média története 

A közösségi média (angolul social media) az információ előállításának, 

fogyasztásának és megosztásának a digitális technológia segítségével megvalósuló formája. 

Az információ lehet bármi, ami érdeklődésre tart számot: hírek, vélemények, vagy a 

felhasználók által előállított egyéb tartalmak. 

A közösségi média lényegében demokratizálja a kommunikációt: segítségével a 

hagyományos tömegmédia központosított, hierarchikus (egy mindenkinek) modelljéből 

átléphetünk a hálózatos, azaz heterarchikus (mindenki mindenkinek) modellbe. Ennek 

eredményeképpen a weboldal nem csupán információt nyújt a felhasználók számára, hanem 

mindezt úgy teszi, hogy közben interakcióba is lép velük. A passzív befogadók – 

tartalomfogyasztók átléphetnek a tartalom előállítói oldalra, a felhasználó szabadon 

kommunikálhat magával a weboldallal és a többi felhasználóval egyaránt.32 

A közösségi média legjellemzőbb formái:
33

 

- Közösségi Könyvjelző (BlinkList). Átböngészhetjük a mások által elmentett 

weboldalakat, vagy akár elmenthetjük az arra érdemesnek találtakat. 

- Közösségi Hírek (Digg, Reddit). Megjegyzéseket írhatunk a cikkekhez és 

pontozhatjuk őket. 

- Közösségi Hálózat (Facebook, Twitter, Iwiw). Bejelölhetünk ismerősöket, 

megjegyzéseket írhatunk a profilokhoz, csoportokba léphetünk be stb. 

- Közösségi Fotó- és Videómegosztás (YouTube, Flickr). Fotókat és videókat 

oszthatunk meg, megjegyzéseket írhatunk a többi felhasználó feltöltéseihez. 

- Wikik (Wikipedia, Wikia). Cikkeket írhatunk vagy már létező cikkeket 

szerkeszthetünk. 

                                                 

31
 http://socialtimes.hu/stat/HU 

32
  http://www.technogracia.hu/2009/05/a-kozossegi-media-rovid-elmelete/ 

33
 http://www.abfox.eu/kozossegi-media-fogalom.html 

http://www.abfox.eu/link-fogalom.html
http://socialtimes.hu/stat/HU
http://www.technogracia.hu/2009/05/a-kozossegi-media-rovid-elmelete/
http://www.abfox.eu/kozossegi-media-fogalom.html
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Elektronikus zaklatás a közösségi médiában 

 

Az iskolai erőszaknak sokféle arca van, azonban egyre gyakoribbak az olyan esetek, 

amikor a diák nem csak kortársaival, de tanáraival szemben is erőszakoskodik. 

A kortársak közötti, iskolában megnyilvánuló erőszak egyik legelterjedtebb formája az 

iskolai zaklatás. Az iskolai agresszió eme sajátos válfajára Dan Olweus svéd kutató figyelt fel 

először az 1970-es években.34 A nemzetközi szakirodalom az alábbi általánosan elfogadott 

definíciót alkalmazza: „A diákot zaklatás vagy elnyomás éri akkor, ha ismétlődően és hosszú 

időn keresztül negatív cselekedetnek teszi ki egy vagy több másik diák.”35 A zaklató célja a 

tudatos, bántó szándék, az, hogy az áldozatnak testi vagy lelki fájdalmat okozzon. Az adott 

helyzetben az áldozatnak nincs módja arra, hogy megvédje magát, a felek nem állnak hatalmi 

egyensúlyban. Az esetek túlnyomó többségében a zaklatásnak nincsen valódi, elfogadható 

oka, sokszor csupán annyi van a háttérben, hogy az áldozatot kiszemelték erre a szerepre. A 

zaklatás végbemehet direkt és indirekt módon egyaránt. Ha az akció nyíltan megy végbe, 

akkor direkt zaklatásról beszélhetünk, amin belül megkülönböztethetjük a verbális illetve 

fizikai bántalmazást. Ezzel szemben az indirekt zaklatás kapcsán elmondható, hogy hiányzik a 

közvetlen interakció a zaklató és zaklatott között. Az indirekt zaklatások közé tartozik, amikor 

valakiről pletykálnak, valótlan vagy sértő dolgokat állítanak, kiközösítik. 

A zaklatás problémája egyáltalán nem új keletű probléma, a jelenséget már több mint 

30 éve kutatják világszerte. A 21. században a kommunikációs technológiák megjelenése és 

elterjedése azonban teljes mértékben átrendezte az egyének mindennapjait, társadalmi, 

gazdasági, és kulturális életét. A felhasználók – köztük a diákok is – nagy számban és 

könnyedén hozzáférhetnek az infokommunikációs eszközökhöz, így egyre inkább a figyelem 

középpontjába került ezen eszközöknek a felhasználókra gyakorolt pozitív valamint negatív 

hatása.36 

Az iskolai zaklatás egy speciális, a 21. században kialakult formája az elektronikus 

zaklatás. Az angolszász szakirodalom a cyberbullying, míg a német szakirodalom inkább a 

cybermobbying terminust használja. 

Az elektronikus zaklatás hazánkban még nem igazán kutatott téma, a nemzetközi 

szakirodalomban azonban számos anyag érhető el. Az elektronikus zaklatásnak nincsen 

általánosan elfogadott definíciója, annak meghatározása kutatásonként eltérő. Egy 2004-ben, 

az Egyesült Államokban publikált kutatás csak az online eseteket sorolja ebbe a 

kategóriába,37 míg másoknál az elektronikus zaklatás fogalma kiegészül a mobiltelefon és 

más digitális eszközök használatával.38 A cyberbullying definícióját először Bill Belsey, 

kanadai tanár dolgozta ki 2004-ben.39 Elektronikus zaklatásnak nevezzük az olyan 

                                                 

34
 Buda Mariann: Iskolai erőszak, iskolai zaklatás, Fordulópont 41, 11-25.o. 

35
 Olweus, D: Az iskolai zaklatás, Educatio 1994/4, 717-739.o. 

36
 http://domonkoskati.blogspot.hu/2011/05/cyberbullying-elektronikus-zaklatas.html 

37
http://www.unh.edu/ccrc/pdf/jvq/CV75.pdf: Ybarra and Mitchell, 2004 

38
 Willard, Nancy E.: Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the challenge of online social agression, 

threats, and distress, 2007 
Slonje, R. and Smith, P. K.: Another main type of bullying?, Scandinavian Journal of Psychology, 2008/49 147-
154. 
39

 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberbullying 

http://domonkoskati.blogspot.hu/2011/05/cyberbullying-elektronikus-zaklatas.html
http://www.unh.edu/ccrc/pdf/jvq/CV75.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberbullying
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ellenséges, ismétlődő viselkedést, amelyet egy csoport vagy egy egyén mutat az információs 

és kommunikációs technológiák használatával, és amelynek célja, hogy ártsanak másoknak.40 

Joggal merülhet fel az olvasóban a kérdés, hogy miben különbözik az elektronikus 

zaklatás a tradicionális zaklatástól, vajon indokolt –e, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk 

ennek a jelenségnek? Az elektronikus zaklatás célját tekintve semmiben nem különbözik a 

hagyományos „módszertől”, mivel azonban előbbi a virtuális térben, indirekt módon zajlik, 

ekképpen rendelkezik néhány olyan sajátságos jellemzővel, aminek következtében bizonyos 

szempontból ártalmasabb lehet a közvetlen bántalmazásánál. Először is, az áldozatok gyakran 

nem is tudják azt, hogy kitől származnak a bántó üzeneteket, ki az, aki célba vette őket. A 

zaklatónak, a modern technológiának köszönhetően lehetősége van arra, hogy anonim 

maradjon, nem kell szemtől-szembe találkoznia az áldozatával. Ez a tény bátoríthatja is az 

agresszív viselkedésre, hiszen az online térben elkövetett tetteinek nem feltétlen lesz 

következménye. Az anonimitásnak köszönhetően már nem csupán a kortársak lehetnek 

áldozatok, hanem az iskola pedagógusai is könnyen célponttá válhatnak. Sokszor a zaklatók 

nem is döbbenek rá arra, hogy milyen bántóak az akcióik, hiszen nem szembesülnek 

áldozatuk reakciójával. A másik lényeges különbség, hogy egyetlen kattintással azonnal és 

szinte végtelen számú „szemtanúja” lehet a zaklatásnak az online színtéren, így az áldozat 

még inkább megalázottnak érezheti magát. Nem csak támadás célpontja szenvedhet kárt, 

hiszen egy kortárs zaklatás esetében, egy iskolai verekedésről feltöltött kép vagy videó az 

adott intézmény jó hírét is veszélyezteti. A leglényegesebb eltérés azonban mégis talán az, 

hogy míg az iskolai zaklatás esetében, az áldozat otthon biztonságban érezheti magát, addig 

az elektronikus zaklatásnak nincsenek se fizikai, se időbeli korlátai. A nap huszonnégy 

órájában, a hét minden napján érheti támadás az áldozatot, aki így folyamatos stressz alatt 

van, szorongóvá, visszahúzódóvá válhat, súlyos esetben pszichoszomatikus tünetek is 

kialakulhatnak. 

Az elektronikus zaklatás célját tekintve ugyan azonos a hagyományos zaklatással, 

azonban vannak olyan megvalósulási formái, amik eltérnek attól. Az alábbi táblázat 

tartalmazza az azonos és eltérő formákat: 

                                                 

40
 http://www.cyberbullying.org/: Bill Belsey: "Cyberbullying involves the use of information and 

communication technologies to support deliberate, repeated, and hostile behaviour by an individual or group, 
that is intended to harm others."  

http://www.cyberbullying.org/
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A hagyományos, iskolai és az elektronikus zaklatás kapcsolatát vizsgálva 

elmondhatjuk, hogy az iskolában agresszív viselkedést mutató elkövetők, az elektronikus 

zaklatás során gyakrabban szintén elkövetőként érintettek. Könnyű belátni, ha az iskolai 

zaklatás megelőzésére, hatékony kezelésére hangsúlyt fektetnek az intézményekben, akkor 

azzal egy időben az elektronikus zaklatás problémáját is kezelhetik. 

Azt, hogy a diákok hány százalékát éri elektronikus zaklatás tanulótársaik irányából 

igen nehéz megmondani, pontosan az internet nyújtotta anonimitás miatt. Feltételezésünk 

szerint azonban, ha egy diákot zaklatás ér a cybertérben, annak hátterében nagy eséllyel egy 

vagy több iskolatársa állhat. Ezt a feltevésünket arra alapozzuk, hogy a diákok 87 százaléka 

azokkal tart rendszeres kapcsolatot online, akikkel a valós (offline) életben is személyes 

ismeretséget ápol.41 

A magyar vonatkozású kutatások közül az EU Kids II. Online jelentése érintette a 

zaklatás, és ezen belül az elektronikus zaklatás problémakörét. A jelentésből kiderül, hogy a 

megkérdezett 9-16 éves korosztály közel ötödének volt már része zaklatásban a kortársai 

részéről. Az érintettek 30%-át zaklatták interneten is (a teljes korosztályon belül arányuk 6%). 

Azoknak a gyerekeknek, akiknek online zaklatásban volt részük, döntő többségben a 

közösségi oldalakat és azonnali üzenetküldő felületeket jelölték meg a zaklatás helyszínéül.  

 

Tájékoztatásképpen néhány adat a felmérésében résztvevő országok közül: 

Az alábbi grafikon azt mutatja, hogy milyen arányban vannak azok a fiatalok, akiket 

kortárs zaklatás ért (hagyományos vagy online), és ezen belül azok aránya, akiket online 

zaklattak. 

                                                 

41
 Forrás: EU Kids Online II.: A felmérés a 9-16 éves tanulók internetes szokásit vizsgálta. 
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Az adatokat mindenképpen érdemes fenntartással kezelni, mivel nincsen általánosan 

elfogadott kritérium arra nézve, hogy mit sorolunk az elektronikus zaklatás körébe. Minden 

esetben a tanulmány szerzőjének az egyéni döntésén múlik, hogy hol húzza meg a határt, mi 

az a pont, amin túl egy agresszív cselekedetet már az elektronikus zaklatás csoportjába sorol, 

ennek következtében kutatásonként igen eltérő eredményeket kaphatunk az elektronikus 

zaklatás mértékéről (ami nem feltétlenül pusztán abból fakad, hogy nem azonos a 

minta/lekérdezés ideje).42 

Az is tovább nehezíti a mérést, hogy sok esetben az elkövetők nem is veszik észre, 

hogy amit csinálnak, az átlépte az online bántalmazás határát, csupán viccként értelmezik, 

nem realizálják cselekedetük komolyságát és annak lehetséges következményeit.43 Merthogy, 

az elkövetőkre nézve is vannak következmények. Ugyan direkt az elektronikus zaklatást célzó 

jogszabály jelenleg nincsen érvényben hazánkban, azonban vannak bizonyos szabályok, 

amelyek alapján büntethetőek ezek a fajta cselekedetek.44 Az Európai Unió is tett lépéseket 

az internetes zaklatás visszaszorítására. Az Unió Bizottsága 2009-ben indította el a 

Biztonságos Internet Nap (Safer Internet Day) elnevezésű kampányt, amely azt célozta, hogy 

felkészítse és felvértezze a fiatalokat az online fenyegető veszélyek ellen. Továbbá ennek 

eredményeképpen születtek meg a „hotline” oldalak, ahol lehetőség nyílik arra, hogy jelentsék 

ért támadásokat. Hazánkban is üzemelnek ilyen weboldalak. Az egyik ilyen az 

internethotline.hu. A honlapot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság üzemelteti (2005-

2011-ig a Magyar Tartalomipari Szövetség működtette), hogy segítsen a jogsértő internetes 

                                                 

42
 Azok a kutatások, amelyek nem sorolták a kéretlen hívásokat/üzeneteket az online zaklatás kategóriájába, 

alacsonyabb gyakoriságot regisztráltak. Ld: Palfrey et al. 2008: 17 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:128:0069:0073:HU:PDF 
43

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/ParticipatingCountries/PDFs/SK%20Adolescents.p
df 
44

 Ld. A vonatkozó jogszabályok gyűjteményét a függelékben 
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http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/ParticipatingCountries/PDFs/SK%20Adolescents.pdf
http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/ParticipatingCountries/PDFs/SK%20Adolescents.pdf
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tartalmak eltávolításában. Hasonló módon, internetes zaklatás bejelentésére van mód a 

biztonsagosinternet.hu weblapon, amit a Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ (CERT-

Hungary) üzemeltet. 

2009. február 10-én írták alá a főbb európai közösségi hálózatépítő oldalak 

üzemeltetői az önszabályozásról megkötött „Biztonságosabb közösségi hálózatépítési elveket 

az EU-nak!” elnevezésű megállapodást.  

Nem csupán a hazai jogalkotók tűzték ki célul az online zaklatás elleni küzdelmet, a 

nemzetközi gyakorlatban is növekvő számú jogszabály foglalkozik ezzel a problémával. Az 

Egyesült Államokban szövetségi szinten jelenleg még csak tervezet formájában létezik az 

online zaklatás elleni törvény, azonban 16 tagállamnak már van érvényes rendelkezése az 

ilyen fajta bűncselekmények ellen. Ez azt jelenti, hogy pénzbüntetéssel vagy súlyosabb 

esetben letöltendő szabadságvesztéssel sújtható a vétkes. Ezen belül 10 tagállamban az iskola 

vezetésének lehetősége van arra, hogy megbüntesse a diákot akkor is, ha az tanítási időn és az 

iskola területén kívül követte el a zaklatást az intézmény egy dolgozója (lehet az pedagógus 

vagy személyzet) vagy tanulója ellen.45 

Az Egyesült Királyságban az iskola igazgatójának joga van arra, hogy indokolt 

esetben szabályozza a diák viselkedését akár az iskolán kívül is. Ez különösen az online 

zaklatások esetében hasznos, amikor azok leggyakrabban az iskola kapuin kívül történnek, 

ennek ellenére jelentős hatással lehetnek az iskola világára.46 

2008-ban Dél-Korea kormánya megszavazta az interneten megvalósuló zaklatás elleni 

törvényt, aminek következtében tilos álnéven regisztrálni bármilyen internetes honlapon (a 

kritikusok szerint ezzel sérül a szólásszabadság joga).47  

Annak ellenére, hogy a jogszabályok alapján már büntethetőek az ilyen jellegű 

tevékenységek, mégis azt javasoljuk, hogy a konfliktust először „házon belül” próbálják 

megoldani, a probléma nyílt megvitatása ugyanis még mindig a legjobb megoldás. 

 

Hazai tapasztalatok az interjúk alapján 

 

Miután ismertettük a korábbi ide vonatkozó kutatások eredményeit, rátérünk az 

általunk vizsgált esetek ismertetésére. A kutatás keretében tíz intézményvezetővel 

készítettünk interjút a médiában megjelenő esetleges iskolai konfliktusokról. A beszélgetés 

során rákérdeztünk arra is, hogy van –e tudomása az iskola vezetésének/pedagógusainak arról, 

hogy diákjaik beszélgetnek az oktatási intézményről a különböző internetes közösségi oldalak 

valamelyikén, volt –e már példa arra, hogy valamilyen iskolai konfliktus jelent meg egy ilyen 

csatornán. A beszélgetések kapcsán elmondhatjuk, hogy a hazai pedagógusok számára nem 

ismeretlen a közösségi médiában megnyilvánuló agresszió problémája. Nyolc esetben 

számoltak be valamilyen tapasztalatról az interjúalanyok, és ezek többnyire negatív élmények 

voltak. 

                                                 

45
 http://www.cyberbullying.us/Bullying_and_Cyberbullying_Laws.pdf 

46
 http://www.digizen.org/downloads/CYBERBULLYING.pdf 9.old. 

47
 Thuy Vi Nguyen: Cyber-mobbing in Social Communities: Threats and Countermeasures 

 http://www.iwi.uni-hannover.de/cms/images/stories/upload/lv/sosem11/Bilder/Nguyen/Website/Paper.pdf 

http://www.cyberbullying.us/Bullying_and_Cyberbullying_Laws.pdf
http://www.digizen.org/downloads/CYBERBULLYING.pdf
http://www.iwi.uni-hannover.de/cms/images/stories/upload/lv/sosem11/Bilder/Nguyen/Website/Paper.pdf
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A korábbi kutatási eredmények és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy a közösségi 

médiában való részvétel terén sok esetben a diákok jóval nagyobb aktivitást mutatnak 

tanáraiknál, akik közül inkább a fiatalabb kollegák rendelkeznek profillal valamelyik 

közösségi oldalon. A hálózatépítő oldalakon regisztrált pedagógus felhasználók két csoportba 

sorolhatóak. Van, aki aprólékos figyelemmel követi a diákok párbeszédeit és van, aki csak 

esetenként kapcsolódik be. A tanárok nem csupán aktivitás terén vannak lemaradva saját 

bevallásuk szerint, hanem technológia jártasságban is a diákok mögött vannak.  

 

„És ez az a terület, amit ők sokkal jobban kezelnek ők gyerekek, mint mi, felnőttek.” 

 

„mert azért tudni kell, hogy a kollégák egy része elutasítja azt, hogy neki facebook profilja 

legyen, hallván azokat a híreket, amelyek a negatív hírek a facebook használattal 

kapcsolatban.” 

 

Ami mindenképpen pozitívum az, hogy az intézményvezetők némelyike felismerte, 

fontos lépést tartani a diákokkal. Ezekben az intézményekben szervezetten állnak a 

problémához. Nevelési értekezlet keretében vitatják meg, hogyan tudnak pedagógusként 

felkészülni a lehetséges problémák megoldására, miképpen tudják „leghatékonyabban a 

gyerekek, az oktatás-nevelés javára fordítva használni az internetet”. Felvetették egy 

lehetséges jövőbeli figyelőrendszer kiépítését is, aminek segítségével kontrollálnák, hogy 

milyen információk kerülnek fel az iskolával kapcsolatban ezekre a forrásokra. 

 

A fiatalok sok esetben nem is realizálják, hogy ezeket a csatornákat nem csak ők 

használják. Nem számolnak azzal, hogy amit ezeken a felületeken megosztanak egymással – 

legyen szó üzenetről vagy képről/felvételről – azt mások is láthatják. Nem egy esetben 

említették az interjúalanyok, hogy a tanulók sértő módon nyilatkoztak tanáraikról vagy az 

iskoláról nyilvános felületen.  

 

„Igen, ilyenre is volt már példánk, hogy valamelyik megosztón valamelyik kollégára 

nézve degradáló megjegyzések jelentek meg…” 

 

Egy esetben arról is beszámolt az interjúalany, hogy egy megrendezett verekedésről 

készült felvételt töltöttek fel az iskola diákjai, ami ha nyilvánosság elé kerül – a médiába – 

akkor „magyarázkodhat az ember”. Arra is volt példa, hogy egy diákcsínyről készült 

fényképet töltöttek fel közösségi oldalra, ahol aztán a képet mindenki láthatta. A tanári kar 

részéről minden esetben felléptek az ilyen jellegű megnyilvánulások ellen. A módszer 

azonban iskolánként eltérő volt. Egyes esetekben a házirend mobiltelefonok használatára 

vonatkozó részét szigorították, a vezetés véleménye az volt, „hogy ki kell tiltani innen, és 

mindenkinek ez a véleménye.” Ez módszer azonban nem megoldás a közösségi oldalakon 

folyó sértő bejegyzések visszaszorítására. Néhány esetben ezt felismerték, realizálták, hogy 

hatékonyabb módszer az, ha tájékoztatják a fiatalokat arról, hogy egyes bejegyzések, képek 

feltöltése nyilvános oldalakra jogsértő magtartásnak minősül. Ezekben az oktatási 

intézményekben éves szinten szerveznek az osztályfőnökök, ifjúságvédelmi felelősök 
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beszélgetéseket, prevenciós előadásokat a diákoknak, ahol nem csak az esetleges jogi 

következményekre hívják fel a figyelmüket, hanem arra is, hogy az online térben, nagy 

nyilvánosság előtt „post-olt” sértő bejegyzések milyen károkat okoznak az áldozatoknak. 

„…hogy mindig felhívják a figyelmet, és különböző szituációkkal, hogy ha magadról 

olvasnál ilyet, vagy ha találkoznál ilyennel, melyik oldalon állsz, és hogyan reagálod.” 

Korábban utaltunk arra a lehetőségre, hogy egy a közösségi oldalon kialakult virtuális 

konfliktust a diákok másnap, az iskola falain belül próbálhatnak meg rendezni, nem éppen 

békés módon. Az egyik interjúalany elmondásából arra következtethetünk, hogy ez a jelenség 

valószínűleg nem ismeretlen a hazai gyakorlatban. Ilyen esetben, főleg ha a tettlegességig 

fajul a helyzet, már a szülőket és a tágabb pedagógus közösséget is bevonják a probléma 

rendezésének folyamatába. Emellett az említett intézményben kortárs segítő csoport is 

működik, aminek tagjai figyelik és figyelmeztetik társaikat arra, ha azok nem megfelelő 

stílusban nyilvánítanak véleményt a különböző közösségi oldalak valamelyikén. 

A diákok figyelmének ilyen direkt módon irányítása a követendő viselkedési mintákra 

mindig eredményre vezet.  

 

„Egyébként, amikor ennyire ráirányítjuk a figyelmüket és felhívjuk a diákok figyelmét ezekre a 

dolgokra, akkor mindig megfigyelhető egy olyan két-három hónapos visszalépés. Tehát akkor 

ők erre figyelnek, szembesülnek, reagálnak, egymást figyelik…” 

 

Említettük korábban a lehetséges jogi következmények kérdését. Egy, a közösségi 

oldalon regisztrált zsarolás miatt – diák zsarolt egy másik diákot - az intézményvezető 

feljelentést tett a rendőrségen, aminek következtében a hatóság eljárást indítottak az ügy 

kivizsgálására. Az iskola egyik pedagógusa jelentette az esetet, amit a diákok online 

párbeszédének olvasása közben fedezett fel. 

 

Összegezve az interjúkban említett problémák a következők voltak: 

1. Sértő bejegyzések „post”-olása közösségi oldalakon (diákra-tanárra nézve egyaránt) 

2. Zsarolás közösségi oldalon 

3. Telefonnal készített kép/videó felvétel készítése az iskolában (verekedésről, 

diákcsínyről) 

4. Közösségi oldalon kialakuló konfliktus az iskola területén folytatódik 

 

Az interjúk során elhangzottak alapján alapvetően három fajta intézményi attitűdöt 

vázolhatunk fel. Létezik egyfajta passzív hozzáállás. Ebben az esetben az iskola vezetése nem 

kíséri figyelemmel a diákok közösségi oldalakon folytatott „életét”. 

Egy másik lehetséges reakció az online térben kialakult konfliktusok kezelésére, 

amikor az intézményi szabályozás szigorításától, illetve a hatóságoktól várják a megoldást. 

Nem direkt módon szűrik a közösségi oldalakon megnyilvánuló vitás eseteket, ha észlelnek is 

ilyet, akkor az inkább véletlenszerű. 

Végezetül létezik egyfajta proaktív intézményi attitűd. Ebben az esetben az iskola 

vezetése stratégiát dolgoz ki a virtuális térben létrejövő konfliktusok, erőszakos 
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megnyilvánulások szűrésére, és azok „házon belüli” kezelésére. Megoldással rendelkeznek 

egy-egy vitás eset rendezésére, igyekeznek felkészíteni mind a tanári kart, mind a diákokat és 

nem utolsó sorban a szülőket arra, hogy milyen újfajta problémákkal szembesülhetnek a 

modern információs és kommunikációs technológiák elterjedése révén, milyen lehetséges 

veszélyek fenyegetik a diákokat az online térben. 

 

Összegzés 

 

A Web 2.0-es alkalmazások elterjedésével a magánszféra és a nyilvánosság közötti 

határok egyre inkább elmosódnak. Ez a jelenség egyben okozata és magyarázata annak a 

jelenségnek, amit a nemzetközi szakirodalom a „cyberbullying” definícióval jelöl. Az 

elektronikus zaklatás hazánkban egyelőre kevéssé kutatott téma, ennek ellenére korábbi 

kutatások és saját tapasztalatink alapján is kijelenthetjük, hogy létező problémáról van szó. A 

virtuális tér nyújtotta anonimitás bátoríthatja a zaklatókat, hiszen nem kell szemtől szembe 

konfrontálódniuk áldozatukkal, tettüknek kis valószínűséggel lesz valamilyen következménye 

önmagukra nézve. Az iskolai zaklatással ellentétben az elektronikus zaklatás áldozata otthon 

is áldozat marad. A hagyományos iskolai bántalmazás – pletykák terjesztése, kiközösítés, 

fizikai bántalmazás – már több mint 30 éve kutatott. Eddig azonban többnyire csak a diákok 

voltak kitéve effajta atrocitásnak. A közösségi médiumok elterjedésével már a tanárok is 

könnyen célponttá válhatnak. Jelen kutatás keretében készült interjúkkal az volt a célunk, 

hogy megvizsgáljuk, vajon a hazai oktatási intézményekben találkoztak –e már az iskolai 

zaklatásnak ezzel a 21. századi formájával. Az általunk készített interjúkból kiderült, az 

elektronikus zaklatás problémája nem ismeretlen az iskolák előtt, habár a hivatalos terminust 

nem ismerik. Ennek ellenére vannak olyan iskolák, ahol sikeresen küzdenek meg a 

jelenséggel. A leghatékonyabb intézményi attitűd a problémához való proaktív hozzáállás. Ez 

abban nyilvánul meg elsősorban, hogy a tanárok felismerik azt a tényt, hogy a technológiai 

jártasságban és a közösségi oldalak alkalmazásinak használatában a diákok magabiztosabban 

mozognak. Ezek az intézmények az esetleges felmerülő konfliktusokat nem elszigetelten 

kezelik, hanem a feszültségek feloldásába bevonják a tanári kart és a diákokat egyaránt. 

Keresik azokat a módszereket, amik alkalmazásával az internetet és a közösségi 

alkalmazásokat a diákok oktatásnak és nevelésének szolgálatába állíthatják. Megelőző 

jelleggel preventív foglalkozásokat tartanak, és nem csupán megoldják, hanem keresik is a 

lehetséges konfliktusforrásokat. 
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