Vélemény a Coach képzések 2020 előtti múltjáról és jövőjéről 2020-tól a felnőttképzésben
Készítette:
Kormos Mónika Márta felnőttképzési szakértő, egyéni vállalkozó, továbbá a TUDÁSPONT Kft.(az Fktv. 2019.12.31-én hatályos
verziójának 14.§ (2) pontja szerinti felnőttképzési külső értékelést végző szervezet) ügyvezetője
(Felnőttképzési szakértői nyilvántartásba vételi száma: F0437,
Programszakértői nyilvántartásba vételi száma: P-255/2014.,
Ajánlási lista nyilvántartásba vételi száma: A-173/2014)

1. A jogi szabályozás értelmében milyen elnevezésű, képzés elvégzését igazoló iratot állíthattak ki
a.) A 2001-2013 között akkreditált “coaching képzések”-et folytatók?
válasz: az akkreditált képzési programban meghatározott nevű iratot, mely Tanúsítvány vagy Igazolás, Részvételi
igazolás lehetett - Oklevél és Bizonyítvány megnevezés nem volt használható.
b.) A 2013 után engedélyezett “D” körös “coaching képzések"-et folytatók?
válasz: a felnőttképzési engedéllyel rendelkező képzési programban meghatározott nevű iratot, mely
Tanúsítvány vagy Igazolás, Részvételi igazolás lehetett - Oklevél és Bizonyítvány megnevezés nem volt
használható.
c.) 2013-tól a szabadpiaci, engedély nélküli “coaching képzések"-et folytatók?
válasz: az intézmény döntése szerinti nevű iratot, nincs szabályozva, de általában Tanúsítvány volt a jellemző Oklevél és Bizonyítvány megnevezés nem volt használható.
2. Ezen képzések elvégzése mit tanúsított, mire adott jogosultságot és mire nem?
Mindhárom esetben kizárólag az adott képzés elvégzését igazolta, nem jogosított fel jogszabályban előírtak szerint
munkakör betöltésére. (Megjegyzés: tudomásom szerint a Coach tevékenység végzéséhez nem írtak elő semmilyen
végzettséget, képzettséget, így ezek a képzések „csak” tudást adtak változó színvonalon, nyilván az akkreditált vagy a
felnőttképzési engedéllyel rendelkező programok esetén nagyobb volt az esélye a minőségi szolgáltatásnak. Mindhárom
kategóriában inkább csak un. továbbképzésnek voltak tekinthetők.)
Az akkreditál képzés lehetett óraszámtól függetlenül szakmai képzésnek tekinthető.
2013-tól, a felnőttképzési engedély korszakában a „D” képzési körben kizárólag legfeljebb 30 óráig engedélyeztek szakmai
képzést, 30 óra felett csak általános kompetenciafejlesztésként fogadták be a programokat „D” körben. Tehát egy 30 óra
feletti, „D” körben engedélyezett képzési programból nem derülhetett ki az (különben nem engedélyezték volna), hogy
valamilyen munkatevékenység végzésére készít fel.
A szabadpiaci képzés esetében semmilyen állami szerv nem vizsgálja a képzés színvonalát, képzésre vonatkozó előírások
betartását.
Egyik típus sem jogosított fel semmire hivatalosan, csupán tudást adott változó színvonalon. A program-akkreditációs
lajstromszám, vagy a felnőttképzési engedélyszám azonban bizalomnövelő eleme a kiállított iratoknak.
3. Mi volt a következménye annak, ha valaki nem a szabályoknak megfelelő szövegezésű tanúsítványt állított ki?
A képző intézmény volt szankcionálható. Az akkreditált és az engedélyezett képzések esetében az aktuális szabályozási
rendszer szerinti bírság volt kiszabható pl. azon indokkal, hogy nem a képzési programnak megfelelően folytatta az
intézmény a képzést.
A szabadpiaci képzéseknél semmilyen előírás nincs egy ilyen irat tartalmára, csak nem ütközhet más jogszabályba. A
fogyasztó megtévesztése címén kérhet jogorvoslatot egy elégedetlen résztvevő. Ha a képző intézmény nem tudja a
panaszt megoldani, az első fórum a panaszos lakóhelye szerinti illetékes békéltető testület.
Ehhez kapcsolódóan szeretném felvetni, hogy ha az eddigiekben Coach képzéseken résztvevő szakembereket félrevezette
a képző intézmény, vagyis azt állította, hogy a képzés elvégzését igazoló irat megfelel egy jogszabályban előírt szükséges
kötelezettségnek a Coach tevékenység folytatásához, akkor ezek a résztvevők is áldozatul estek a fogyasztó
megtévesztésének.
4. Adtak-e bármilyen államilag elismert, vagy államilag el nem ismert szakképzettséget, végzettséget?
Egyértelműen nem államilag elismert képzés egyik típus sem. Egyik esetben sem független vizsgabizottság előtt történt a
vizsga, nem Magyarország címerével ellátott irat volt az eredmény. Államilag el nem ismert szakképzettség, végzettség:
tudomásom szerint nem létező fogalmak, bár elég bonyolult ez a téma is (szakképesítés, szakképzettség, végzettség stb.
mind mást jelent)
5. a.) A korábban engedélyezett "D" körös képzések meddig folytathatók?
2022.12.31-ig - eddig be is kell fejeződniük
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b.) Ha egy képzés korábban nem volt engedélyezett, vagyis szabadpiaci volt, akkor meddig folytathatja ebben a formában a
tevékenységét?
2020.09.01-ig, javaslom eddig be is fejezni ezeket a képzéseket.
6. Kiknek, mikortól, milyen képzések esetében kötelező a bejelentést megtenni a módosított, jelenleg hatályos felnőttképzési
törvény alapján? Vonatkozik-e ez tréningekre, csoportos coachingra, egyéni coachingra, workshopokra, egyéni oktatásra,
tanácsadásra?
Minden olyan szolgáltatásra vonatkozik, amely megfelel a felnőttképzési törvényben megfogalmazott képzés fogalmának.
(A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (1) ab) értelmében: „szervezett célirányos kompetenciakialakításra
és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló … oktatás és képzés”)
Sajnos egyelőre nincs iránymutatás, mi a helyzet pl. egy konferenciával, a workshopokkal, 1-2 órás konzultációkkal.
Kizárólag saját felelősségre vállalható be ilyen esetekben, hogy nem tekinti képzésnek, vagyis nem bejelentés alapján
csinálja az intézmény 2020.09.01-től ezeket. Nagyon szigorú lesz az ellenőrzési rendszer, eszköz van a hatóság kezében
bőven, még nem tudjuk, mi lesz a gyakorlat, kiket fognak „üldözni”. Így senkinek nem tudjuk azt mondani, hogy nem kell
megtennie a bejelentést semmiképpen.

7. Mi a bejelentés menete, mik a feltételei?
2020.07.01-től lehet majd a bejelentést megtenni egy hatósági online felületen (még nem létezik). Az intézmény adatait
kell megadni és a képzési szándékot kell jelezni. Meg kell fizetni az igazgatási szolgáltatási díjat, még nem tudni, mennyi
lesz (remélhetőleg 10.000 Ft-os nagyságrendű). Várhatóan 8 napon belül kapja meg az intézmény a nyilvántartási számot.
Ez maga a bejelentés. Ekkor még nem kell a hatósággal közölni, milyen képzéseket szeretne az intézmény folytatni. A
képzések tényleges folytatása során kell majd adatokat szolgáltatni a képzésről, a csoportokról. Lesznek egyéb tennivalók
is, de most van módosítás alatt a felnőttképzési törvény, utána a végrehajtási rendelete. Ezen módosítások kihirdetése
után célszerű visszatérni rá, pontosan milyen kötelezettségek lesznek. Július 1-ig mindenképpen ki kell majd jönni a
módosításoknak.

Jelen vélemény nem tekinthető jogi iránymutatást tartalmazó állásfoglalásnak, így az jogi kötőerővel nem bír. Nem használható
fel peres vagy közigazgatási eljárás során sem állásfoglalásként, sem jogértelmezésként, sem pedig szakvéleményként.

Dátum: 2020.05.06.
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