A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének álláspontja
Mint mostanra már köztudott, a „kuruzsló törvény” néven elhíresült, saláta törvényben megjelenő
törvénymódosítások több ponton is érintik a coaching szakmát és a coach kollégákat.
A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége megvizsgálta a 2019. évi CXI törvény módosítást, és a
jelen információk birtokában a következő álláspontra jutott:
1. A törvénymódosítások kapcsán a coaching tevékenységre és a coach végzettségre nézve
felmerült tisztázandó kérdések
A Coach Szövetség jogi és szakmai szempontokat figyelembe véve úgy értelmezi és értékeli a kialakult
helyzetet, hogy részben jogbizonytalanság van a coaching tevékenység során jogszerűen használható
módszerek és eszközök tekintetében, részben pedig tiltásnak tűnő rendelkezés a coach megnevezés
használatára vonatkozóan a felsőoktatásban szerzett coach szakképzettségen kívüli használatot
illetően.
1.1. A coaching tevékenység során használt eszközök
Minden képzett coach kolléga és remélhetőleg a szolgáltatást igénybe vevők számára is egyértelmű,
hogy a coaching nem gyógyítás és nem pszichoterápia, a coach nem terapeuta, ugyanakkor nagyon
sokszínű és sok területről származó eszköztárral dolgozhat.
A pszichoterápiás eszköztár használatának kérdése: február 15-től a "pszichoterápia gyakorlatának
körébe tartozó tevékenységek" végzésére kizárólag az egészségügyi végzettséggel rendelkező klinikai
szakpszichológus pszichoterapeuta és szakorvos pszichoterapauta jogosult. Mivel jelenleg nem áll
rendelkezésünkre olyan törvényileg megalapozott dokumentum, aminek alapján pontosan
meghatározható volna , hogy melyek az " egészségügyi végzettséghez kötött pszichoterápia
gyakorlatának körébe tartozó tevékenységek", ezért nem lehet megmondani, hogy a coaching
folyamat során milyen tevékenységet lehet végezni, és milyet nem. Bár rengeteg javaslat beérkezett,
nem tudjuk bizonyossággal állítani, hogy ezt a kérdést megnyugtatóan feloldaná, ha akár az ügyféllel
kötött szerződésben írásban is kikötjük, hogy a coaching nem pszichoterápia, nem terápia vagy hogy
a coach nem végez a pszichoterápia vagy az egészségügy körébe tartozó tevékenységet.
1.2. A coach megnevezés használata
A coach megnevezés használata a módosított felnőttképzési törvény 183/A. § * (1) bekezdése
alapján a szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettséget csak az arra jogosult
használhatja, illetve nem lehet azzal összetéveszthető szakképzettséget sem használni.

Ezáltal azok a kollégák, akik a coach végzettséget nem felsőoktatásban szerezték, a szakképzettség
megnevezését, vagy azzal összetéveszthető megnevezést nem használhatják a vonatkozó törvény
alapján:
183/A. § * (1) * Aki mások előtt
a) - a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott cím kivételével - őt meg nem
illető címet használ,
b) kitüntetést vagy egyenruhát jogosulatlanul visel,
c) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott szakképzettséget, tudományos
fokozatot, címet vagy rövidítést szándékosan, megtévesztésre alkalmas módon jogosulatlanul
használ,
d) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott szakképzettséggel, tudományos
fokozattal, címmel vagy rövidítéssel összetéveszthető szakképzettséget, tudományos
fokozatot, címet vagy rövidítést szándékosan, megtévesztésre alkalmas módon használ,
szabálysértést követ el.
[...]
(3) * Az (1), (2) és (2a) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség
hatáskörébe tartozik.
A törvénymódosítás értelmében az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. január 22-én kelt
állásfoglalása alapján “A jogalkotó így tilalmazott magatartássá nyilvánítja az Nftv. által szabályozott
szakképzettségnek a nem a jogosult által történő használatát, illetve az azzal összetéveszthető
szakképzettség használatát is.”
Összegzés:
A szakképzettség használattal kapcsolatos szabályozásnak a gyorsasága, a korábbi hazai és a jelenlegi
nemzetközi gyakorlat figyelmen kívül hagyása, illetve megfelelő türelmi idő nélküli bevezetésének
hiánya aggodalomra ad okot.
Az Nftv. fenti módosításának hatálybalépését megelőzően jogszerűen megszerzett és használt coach
minősítés további használatának jogosultságát, az elismerés feltétel rendszerét a szakma
jogbiztonsága érdekében rendezni szükséges.
A pszihoterápiás gyakorlat körébe tartozó tevékenység megítélése kapcsán kiemelten fontosnak
tartjuk a törvényi szabályozás akkénti módosítását vagy kiegészítését, amelyből egyértelműen és
kétséget kizáróan megállapítható, hogy mi minősül egészségügyi végzettséghez kötött
pszichoterápiás gyakorlatnak. Ezáltal válik lehetővé, hogy a coaching attól elhatárolható legyen biztosítva így a jogszerű és biztonságos gyakorlását.

2. A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége által tervezett lépések a kialakult helyzet
kezelésére
A Coach Szövetség számít a tagszervezetek együttműködésére, és kéri is a tagszervezeteit, hogy
minden erőforrásukkal támogassák az egységes fellépést és a megfelelő érdekképviseletet.
Az elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy a jogalkotással párbeszédet alakítson ki és a
coach szakma és a coachok jogbiztonságos működésének feltételeit előmozdítsa.
Ennek érdekében együttműködünk a Mental For érdekvédelmi csoporttal, és önállóan is párbeszédet
kezdeményezünk a jogalkotókkal.
Az elnökség 2020. február 18-án kibővített ülésen foglalkozik a továbblépés lehetőségeivel.
Várjuk a tagszervezetek részéről - a tagszervezeti képviselőkön keresztül - azoknak a kollégáknak a
bekapcsolódását, akik tevőlegesen és hatékonyan tudnak ebben a munkában részt venni és
kapcsolódni a létrejövő, a coaching szakma jövője érdekében dolgozó munkacsoporthoz!

A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének elnöksége

