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A jövőben a „Bejelentés alapján folytatható” képzések körénél ez lesz a kiadható 

tanúsítvány sablon: 

 

 

 

forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000011.KOR 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000011.KOR
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Javaslataink a végzettséget vagy szakképzettséget nem adó felnőttképzésben végzett 

szakemberek által használt megnevezésekre: 

 

Megnevezés Rövid elnevezés magyarul 

Az ICF nemzetközi minősítési rendszerében 
ACC/PCC/MCC minősítést szereztem ACC/PCC/MCC minősítés 

Az International Coaching Federation által PCC 
szinten minősített coaching szemléletű 
vezetőfejlesztő ACC/PCC/MCC minősítés 

coaching és vezetői kompetenciákat fejlesztő 
szakember / oktató / közgazdász / tanácsadó coaching szemléletű fejlesztő / tanácsadó 

coaching szemléletű egyéni/csoportos/vezető 
fejlesztő / szakember coaching szemléletű fejlesztő / tanácsadó 

coachtréner és mentorcoach (képzőként) uaz 

  

Name of Individual Professional Short name 

I acquired my ACC/PCC/MCC credentials at/with ICF ACC/PCC/MCC credential 

ICF ACC/PCC/MCC credentialed coaching 
style/mindset/approach leadership developer ACC/PCC/MCC credential 

professional / trainer / economist / consultant 
developing coaching and leadership competencies  consultant with a coaching approach 

individual / team / leadership development 
professional / expert with a coaching approach consultant with a coaching approach 

coach trainer and mentor coach (as training 
provider) same 
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Javaslataink a végzettséget vagy szakképzettséget nem adó felnőttképzések tréning 

megnevezéseire, és példák a tanúsítványon szereplő megfogalmazásokra: 

 

Általános: General: 

ICF által akkreditált, coaching kompetenciákat 
fejlesztő program 

Training developing coaching competencies 
accredited by ICF 
or 
ICF accredited training for development of coaching 
competencies 

ICF által akkreditált coaching kompetencia fejlesztő 
tréning 

ICF accredited coaching competencies development 
training 

ICF coaching kompetencia fejlesztő tréning ICF coaching competencies development training 

A coaching módszertana - ICF által akkreditált, 
kompetencia fejlesztő képzés 

Methodology of coaching - ICF accredited 
competencies development training 

ICF akkreditált (team) coaching módszertani képzés ICF accredited (team) coaching methods training 

  

Példák képző specifikus elnevezések: Examples of training provider specific versions: 

Coachakademia - coaching kompetencia fejlesztő 
ACTP/ACSTH képzés - gyakorlatorientált fejlesztő 
beszélgetések szervezeti környezetben 

Coachakadémia - ACTP/ACSTH training for developing 
coaching competencies -  
practice oriented conversations in organizational 
environment 

Tanúsítványra: ACTP coaching kompetenciafejlesztő 
képzés keretében x órát elvégzett és a tanfolyam 
záróvizsgáján a követelményeknek sikeresen eleget 
tett 

Certificate: Completed X hours of coaching 
competencies training  
and successfully completed the final exam of the 
training 

BusinessCoach: ICF által akkreditált DIADAL 
coachingkompetencia- és coachingszemlélet-
fejlesztő képzés 

BusinessCoach: ICF accredited DIADAL coaching 
competencies and  
coaching approach training 

Tanúsítványra: Az ICF ACSTH DIADAL 
coachingkompetencia- és coachingszemlélet-
fejlesztő  x órás képzést elvégezte, a kimeneti 
feltételeknek megfelelt és sikeres vizsgát tett 

Certificate: completed X hours of ICF ACSTH 
accredited DIADAL coaching competencies and 
coaching approach training, met all requirements of 
completion and successfully passed the exams 

Legacy - ICF által akkreditált, coaching 
kompetenciákat fejlesztő ACTP/ACSTH program 

Legacy - ICF accredited, coaching competencies 
development ACTP/ACSTH program 
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Példák a helytelen elnevezésekre: 

 

Worst Practices: (ezekkel találkoztunk az elmúlt években…) 

ICF kvalifikált business coach 

ACSTH / ACTP coach 

ACSTH / ACTP szintű coach 

akkreditált coach (pedig nem az!) 

ICF akkreditált coach 

ICF képesítésű coach 

ICF alapú mester business coach 

Coach (ICF ACSTH minősítés) 
 


