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CSERVENYÁK TAMÁS 

A nemzetközi akkreditáció szerepe a coaching 

minőségbiztosításában 

Az elmúlt néhány évben számos képző szervezet indított coach képzést Magyaro r-

szágon, melynek következtében jelentősen megnőtt a hazai coachok száma. Felmerül 

a kérdés az ügyfelek részéről, hogy miként tudnak megfelelően felkészült és tapasz-

talt coachot választani maguknak. A coachok számára pedig egyre fontosabb, hogy 

milyen módon különböztethetik meg magukat a piacon. 

ICF 

Az 1995-ben alapított International Coach Federation a világ legnagyobb coach 

szervezete, több mint 20.000 fős tagsággal. Célja, hogy építse, támogassa és meg-

őrizze a coaching szakma integritását etikai kódexe, coaching kompetenciái, akkre-

ditációs rendszere és szakmai programjai segítségével. Az ICF küldetése a coaching 

szakma gyakorlatának, tudományának és művészetének előrevitele.  

Az ICF Magyar Tagozata 

A Magyar Tagozat 2008-ban alakult, majd három évvel később, a régióban harma-

dikként elnyerte az ICF központjától az okleveles tagozat (Chartered Chapter) stá-

tuszt. 2012-ben több mint 100 fővel dolgozunk a coachingért és tagságunk fejlődé-

séért. A dinamikusan növekvő szervezet meghatározó szerepet tölt be a szakmában , 

elsősorban a nem csak tagjai számára szervezett rendezvényeivel (coach klubok, 

továbbképzések), hírlevelével, közösségi szerepvállalásával.  

ICF coach akkreditáció (Credentialing) 

Az ICF minden coach számára nyitott, három szintű minősítési rendszerét világszer-

te elismerik. Az akkreditáció szintjei: ACC, PCC és MCC. Az első két szintre kétfé-

le jelentkezési út áll rendelkezésre, az ACTP és a Portfolio. Az ACTP jelentkezési 

lehetőség azok számára vonatozik, akik ICF által akkreditált coach képzésen 

(Accredited Coach Training Program) végeztek. Számukra a folyamat egyszerűbb és 

gyorsabb. Akik más coach képzésen vettek részt, azok a Portfolio jelentkezés útján 

tudják megszerezni ICF coach akkreditációjukat. Az MCC szinten csak egyfajta 

jelentkezési módra van lehetőség. 

Az ICF három coach akkreditációs szintje 

Associate Certified Coach (ACC):  Az ACC szint a gyakorlott coach minősítése, 

legalább 100 óra coaching gyakorlattal. 

Professional Certified Coach (PCC): A PCC szint a tapasztalt coach minősítése, 

legalább 750 óra coaching gyakorlattal. 

Master Certified Coach (MCC): Az MCC szint a mestercoach minősítése, legalább 

2500 óra coaching gyakorlattal. 

Az ICF által akkreditált coachok felé elvárás, hogy folytassák tanulmányaikat és 

építsék tovább meglévő tapasztalati szintjüket. Szakmai tudásuk és kompetenciájuk 
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fejlődése az MCC szint felé vezető útjuk lépcsőfokai. A minősítések háromévenkénti 

megújításához az akkreditált coachok továbbképzési pontokat gyűjtenek (CCEU).  

 

A részletes elvárásokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Az akkreditáció folyamata 

A vizsgára jelentkezés előfeltétele egy legalább 10 alkalmas és legalább 3 hónapon 

keresztül tartó mentor coaching folyamatban való részvétel. Vizsgára jelentkezni a 

fenti feltételeknek való megfelelést követően lehet,  a kért angol nyelvű dokumentu-

mok feltöltésével. A regisztráció során kell feltölteni az előzetesen rögzített hang-

anyagot is, az akkreditáció szintjétől függően egy vagy két coaching ülésről.   Az 

ICF a feltöltött dokumentumokat megvizsgálja, és amennyiben megfelelnek a felté-

teleknek, a coaching ülés hanganyagát elküldi a vizsgáztatóknak, akik a megadott 

szempontrendszer szerint (ICF coach kompetenciák) értékelik azt. A jelentkezők ezt 

követően kapnak értesítést az ICF-től (a vizsgáztató írásbeli visszajelzésével együtt) 

a vizsga eredményéről.  Az akkreditációs folyamat hossza jelenleg 8-20 hét között 

várható, választott nyelvtől is függően. Vizsgázni több nyelven lehet, a többi közt 

magyarul is. 

Előnyök az ügyfelek és megbízók számára 

Az ICF coach akkreditációs rendszere, melyet a szervezet központja működtet, e l-

igazodási pont és segítség az ügyfelek és a megbízók számára. Garancia arra, hogy 

nemzetközi szakmai sztenderdeknek megfelelő coach kerül kiválasztásra.  
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Előnyök a coachok számára 

A nemzetközi coach akkreditációval rendelkező coachok számára az ICF rendszere 

akár egy-két évtizedre is kijelöli a szakmai fejlődés útját. Emellett a személyes má r-

kaépítés fontos megkülönböztető eleme a világ legnagyobb coach szakmai szerveze-

tének minősítése. 

További információk az ICF Coach Akkreditációról itt: 

http://coachfederation.org/getcredentialed 

 


