A "coach" szakképzettség használatáról
Az elmúlt napokban sok megkeresést kaptunk arra vonatkozóan, hogy az új törvényi
szabályozás értelmében milyen szakképzettség birtokában jogosult valaki használni a coach
szakképzettség megnevezést.
Szeretnénk előre bocsájtani, hogy az Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége egy
szakmai szövetség, így nem tud jogi állásfoglalást, vagy kötelező erejű jogértelmezést kiadni,
mert erre nincs felhatalmazottsága.
Amire támaszkodunk, amikor erre a kérdésre válaszolunk, az a 2019. évi CXI. törvény szövege,
a 139/2015 (VI.9) Korm.rendelet, a Magyar Képzési Keretrendszer besorolása, az ebben a
tárgyban feltett kérdésre az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felnőttképzési
Osztályának a válaszában foglalt információk, illetve a Mental-For csoport által szervezett
konferencián felszólalt jogi szakértők álláspontja és a saját értelmezésünk.
Igyekszünk elég részletesen, ugyanakkor a lényeget kiemelve közzétenni azokat a
dokumentumokat, amelyeket áttekintettünk, és összefoglalni az általunk ebből levont
következtetéseinket.
Nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy ez az értelmezés nem jogi állásfoglalás, és nem
bír semmilyen jogi kötő erővel. Mindenkinek azt javasoljuk, hogy saját egyedi esetében jogi
szakértővel való konzultációt követően hozzon döntést a szakképzettségének használatát
illetően.
1. A 2019 évi CXI tv által módosított 2011. évi CCIV. törvény (Nftv)
15§
(6) A szakirányú továbbképzésben - az alap- vagy a mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettség szerezhető.
108 §
34. Szakképzettség: alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejűleg, valamint a szakirányú
továbbképzésben, illetve a felsőoktatási szakképzésben megszerezhető, a szak és a szakirány
vagy specializáció tartalmával meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítő szaktudás
oklevélben, felsőfokú szakmai oklevélben történő elismerése.
52/B. §
Az e törvény által szabályozott szakképzettséget, tudományos fokozatot, címet vagy rövidítést
csak az arra jogosult használhatja. Nem lehet az e törvény által szabályozott tudományos
fokozattal, címmel vagy rövidítéssel összetéveszthető tudományos fokozatot vagy címet
adományozni, illetve
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az e törvény által szabályozott szakképzettséggel, tudományos fokozattal, címmel vagy
rövidítéssel összetéveszthető szakképzettséget, tudományos fokozatot, címet vagy rövidítést
használni.
2. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felnőttképzési Osztály az alábbi
válaszlevelet küldte a fenti jogszabály értelmezése tekintetében feltett kérdésre:
"A jogalkotó így tilalmazott magatartássá nyilvánítja az Nftv által szabályozott
szakképzettségnek a nem jogosult által történő használatát, illetve az ezzel összetéveszthető
szakképzettség használatát is.
Figyelemmel arra, hogy az Nftv 15. §6. bekezdése szerint a szakirányú továbbképzésben
szakirányú szakképzettség szerezhető, a szakirányú szakképzésben szerezhető szakképzettséget
is csak az arra jogosult használhatja, illetve nem lehet azzal összetéveszthető szakképzettséget
sem használni."
3. A 139/ 2015 (VI.9) Kormányrendelet és az MKKR
További lényeges és kifejezetten a coach szakképzettséget érintő információt tartalmaz a
Nemzeti Felsőoktatási Törvényen (továbbiakban Nftv) kívül a Magyar Képesítési
Keretrendszer (MKKR).
A Magyar Képesítési Keretrendszert a 139/2015. Kormányrendelet a 2 § (1) bekezdésében
határozza meg.
2. § (1) [...] A szakokon, felsőoktatási szakképzéseken szerezhető szakképzettségek a Magyar
Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szintjeire besorolt képesítések,
megfeleltetve az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szintjeivel. [...]
Az MKKR besorolásában a coach szakképzettséget a 6. szintre besorolva megtalálhatjuk, és
ennek alapján a felsőoktatás keretében megszerezhető szakképzettségnek tekinthetjük.
Bővebb információ itt található:
https://www.magyarkepesites.hu/kereso/!MKP/index.php/result_list?eqfLevel=18&title=coach&learningOutcome=&active=5
A fenti információink alapján azt tudjuk válaszolni, hogy a Coach Szövetség értelmezése
szerint azok a kollégák, akik a coach szakképzettséget a magyar felsőoktatásban szerezték,
coach megnevezést mint szakképzettséget jogosultak használni. Azok a kollégák, akik a coach
végzettséget nem a nemzeti felsőoktatási törvényben meghatározott módon, azaz nem felsőfokú
szakképzésben szerezték, a coach szakképzettség megnevezést, vagy azzal összetéveszthető
megnevezést a jelenleg hatályos törvényi szabályozás alapján nem jogosultak használni.
A Coach Szövetség elnöksége elkötelezett abban, a coach tevékenység gyakorláshoz szükséges
képesítési és szakképzettség rendszer tisztázása érdekében a jogi, valamint felnőttképzési
szakértők bevonása mellett további lépéseket tegyen.
A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége a törvényi szabályozáshoz illeszkedve
módosításokat hajtott végre a szervezet honlapján megjelenő szaknévsor felületén. A módosítás
a coaching megnevezést, valamint coach akkreditációs fokozatot érintette. A felületen szabadon
kitölthető részt hagytunk mindkét esetben annak érdekében, hogy a felhasználó szakemberek
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saját végzettségeiknek megfelelően jeleníthessék meg szakképzettségük megnevezését. A
módosításokat a szaknévsorban szereplők a tagszervezeteiken keresztül tudják megtenni.
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