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BEVEZETÉS 

R 
itkán van olyan igazán jó helyzet, vagy mondjuk „a csillagoknak együttállása”, 

ami teljesen nyilvánvalóvá teszi egy cikk születését. Ez most olyan, mint a me-

sében. Már mondom is. 

 

Nem olyan régen egy vállalati fórumon a tanácsadásról esett szó, ahol a tanácsadók sze-

repét firtattuk, majd egy hirtelen pillanatban megkaptam a kérdést: „Te ismered a 

coachingot?” Persze azonnal visszakérdeztem, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy miért 

lehet ez még mindig kérdés – talán érdemes vele foglalkozni. 

 

A gondolat elindult és pár hete mozgolódni kezdett a szakma, felhívást tett közzé egy 

igen csak komoly kormányzati kezdeményezés miatt, ami a támogató szakma kereteit 

fogalmazza át. Ezért is lényeges lehet a dolog, de további lendületet adott Deák Kriszti-

na szakdolgozata, amelyet idén januárban készített el a Kodolányi János Főiskolán. A 

dolgozatában egy mikro kutatás keretében körül járta, a coaching ismertségének illetve 

coach versus pszichológus kérdés kör pár aspektusát.  (Az olvasók megnyugtatására el-

mondhatjuk, hogy Krisztina remek dolgozatot írt és kiváló eredménnyel diplomát szer-

zett).  

 

A KUTATÁS TARTALMA, MÓDSZEREI 
A kutatás online kérdőíves felmérés formájában valósult meg 2015. október 18. és októ-

ber 30. között. A felmérés 37 kérdést tartalmazott azon belül 8 személyes, 29 szakmai 

kérdést, amiben voltak feleletválasztós, szegmentálós és kifejtős kérdéscsoportok. A sze-

mélyes kérdések a nemre, életkorra, végzettségre, munkahelyi pozícióra, munkahelyi ta-

pasztalatra kérdezett rá. A válaszadók 82%-a Budapesten vagy vonzáskörzetében él, és 

közel 70%-uk minimum gimnáziumi érettségivel rendelkezik. A válaszadók köre jellem-

zően nagyvállalkozásoknál, multiknál dolgozik. Olyan kör, akik biztosabban találkoztak 

már, vagy legalább is hallhattak a coachingról. Összesen 114 választ tudtunk értékelni. 

A kérdőívet kitöltők számára fontosnak tartottam bemutatni a coachingot és a kutatás 
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célját, hogy válaszaikban igyekezzenek tudatosan segítséget nyújtani. Így rögtön a kér-

dőív elején próbáltam egy rövid összegzést adni a coaching lényegéről, melyhez felhasz-

náltam Horváth Tünde 2004-es írását, mely a Pszichoterápia napilapban jelent meg.  

 

A coaching üzleti életben és a magánéletben való alkalmazása a közelmúltban vált elter-

jedtté. Ez egy személyre szabott támogatási módszer, amely nem a megoldást adja a kli-

ens kezébe, hanem rávilágít a megoldáshoz vezető útra. 

A coaching folyamat egyéni és csoportszinten is alkalmazható. Többféle módszere és 

eszköze van, ezek kiválasztása adott helyzettől függ.  

 

Általában 3 területe vált ismertté, ezek az alábbiak: 

1. Az életvezetési (life) coaching, a magánéletben, például önismeret fejlesztés-

ben, az értékek és jövőkép tisztázásában, célok kitűzésében, stb. 

2.  Az üzleti (business) coaching, az üzleti életben például: döntésben, időgazdál-

kodásban, stressz kezelésben, konfliktuskezelésben, motiválásban, karrierter-

vezésben, stb.  

3. A vezetői (executive) coaching, a vállalati vezető munkahelyi életének támoga-

tásában nyújt segítséget.” 

 

Ezt a leírást a válaszadók 90%-a tudta értelmezni és azt nyilatkozta, hogy érti és tudja ez 

alapján, hogy mi is a coaching.  

 

A kutatás a coaching ismertségén túl az információs csatornákra (honnan értesült a 

coachingról), a coaching szolgáltatás igénybevételére, és a coach/coaching valamint pszi-

chológus/terápia preferenciára fókuszált. 

 

A kutatás kvantitatív részét (számszerűsített adatokat) most nem szeretnénk bemutatni, 

mert a minta kis száma miatt a magyarországi viszonyokra nem reprezentatív, ezért a nyi-

tott kérdések tanulságait, és az abból következtethető levonható gondolatokat (kvalitatív 

elemzés) mutatjuk be. (Deák, 2016) 

 

AMIT A COACHINGRÓL GONDOLUNK 
A coach támogatása nagyon sokféle lehet a coaching ülések során, a hazai képzési piac is 

nagyon sok irányzatot kínál a leendő coachoknak, amelyek vizsgálatakor ügyelni kell arra, 

hogy ne állítsunk fel ransort. (Abaházy, 2012) 

 

A továbbiakban a kérdőív kiértékelését 2 csoportra osztom: Az első azon válaszadók cso-

portja, akik már valamilyen coaching folyamatban részt vettek, szemben azokkal, akik 

még nem tettek szert ilyen tapasztalatra. Azt, hogy a válaszadók szerint a coaching nem 
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elterjedt Magyarországon, alátámasztja a következő kérdésre adott válasz: 

 

Ön szerint Magyarországon coachot, vagy pszichológust keresnek fel gyakrabban az em-

berek? 

 

Coach és pszichológus felkeresésének megoszlása 

 

Ön szerint mi a különbség egy 

coach és egy pszichológus között? 

Fontos figyelembe vennünk azt, 

hogy a válaszadók közül, akik már 

vettek részt coaching folyamatban, 

milyen válaszokat adtak, és meg-

nézni ugyanezen megállapításokat 

azok között, akik még soha nem 

vettek részt coachingon. 

 

Akik már vettek részt coaching folyamatban: 

“A pszichológus szerintem nagy részben csak hallgat és veled mondatja ki a „hogyan to-

vább”-ot. A coach sokkal földhöz ragadtabban tud véleményt és tanácsot mondani.” 

“Előbbi az emberi psziché, utóbbi pedig számokban is kifejezhető teljesítmény alapján 

segít.” 

“Jó kérdés. Valahogy a pszichológus szónak pejoratív a jelentése a köztudatban. Az em-

berek nem feltétlenül nyílnak meg neki annyira. (Feltételezem.) Illetve a pszichológus 

"csak" beszélget, és a végén felállít egy diagnózist, míg a coach iránymutatást ad, segít 

abban, hogy magunk jöjjünk rá a jó megoldásra.” 

“Vannak olyan szituációk, amikor semmi. De az alapvető különbséget abban látom, amire 

a két terület fókuszál. A pszichológiának a véleményem szerint a feladata egy adott 

probléma forrásának felderítése, a mögöttes okok megtalálása, míg a coaching során, 

bár szintén van problémákról szó, de szerintem sokkal inkább a fejlődésre, továbblépésre 

fókuszál.” 

“Más-más igényt kell kielégíteniük, eltérő időtartamban és módszerekkel.” 

“Nem igazán látok különbséget, hacsak nem abban h a pszichológus a múltat teszi hely-

re, ha nagyon leegyszerűsítem, míg a coach a jövőre nézvést mutat inkább irányt, de 

nyilván ez így eléggé sarkos.” 

“A coaching folyamat rövidebb, nem ás a múltba, sokkal inkább a jövőbeli tettekre fóku-

szál.” 

És végezetül nézzük meg egy coach válaszát: 

“Lehet, hogy az én véleményemet nem kellene az eredménybe beírni, mert tanult szak-

mám. De leírom szívesen: coach a jövőre fókuszál inkább, nem annyira turkál a múltban 

(bár erre is vannak irányzatok, de kevésbé elterjedt). Bizonyos súlyosabb eseteknél a 

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján Kérdőívem.hu  
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coach nem vállalhatja el a munkát, pszichológus vagy pszichiáter segítséget kell kérnie.” 

A legfontosabb megállapításokat a válaszok javarésze tartalmazza: mi a fókusz a 

coachingnál? Mik a coach eszközei? Mi a releváns különbség a coach és a pszichológus 

között? 

 

Akik még nem vettek részt coaching folyamatban: 

“A pszichológusképzés általában hosszabb ideig tart és orvosi egyetemeken folyik. A 

coach-okat tanfolyamokon képzik. A pszichológusok döntő többségben egy-egy ember-

rel foglalkoznak egyszerre. A coach-ok különféle érdekellentétek közös nevezésre hozá-

sában segédkeznek. Igyekeznek megteremteni annak a lehetőségét, hogy minden fél 

elégedetten álljon fel a tárgyaló asztaltól.” 

“A coach tanácsot tud adni a jelenlegi problémákra, élethelyzetekre, akadályokra. És saját 

tapasztalataira támaszkodva ad tanácsot. Míg a pszichológus inkább már előre meghatá-

rozott módszereket használ a segítségnyújtásban.” 

“A coach vezetői, munkaköri, szervezeti működésével foglalkozik. Hatásköre nem terjed 

ki az élet más területein jelentkező problémákra. A coach az egyénre mindig, mint veze-

tőre koncentrál, és a vezetéshez közvetlenül kapcsolódó működését, fejlődését támogat-

ja. A pszichológus viszont a magán életi problémákra is kiterjed. Szélesebb körű.” 

“A coach konkrét megoldásokat kínál. Más irányból közelíti meg a dolgokat.” 

Megállapítható tehát a különbség, a két válaszadó csoport között, mert 1-2 választól el-

tekintve, azok, akik még sosem vettek részt coachingon, nem igazán tudták megfogni a 

két terület közötti különbséget. 

 

Ön magánéleti élethelyzetében coach, vagy pszichológus segítségét kérné? 

Coach vs. pszichológus magánéleti gondokban 

 

Mindkét csoport egyenlő arányban kérne segítséget coachtól, ez a csoportok 32%-a. 

Alább a válaszok at nem bontottam szét az előbbi két csoportra: 

“A társadalmi elfogadottság miatt.” 

“Ha olyan problémám lenne, akkor egy orvosban jobban bíznék!” 

“Nem ismerik a coaching fogalmát, az van berögzülve, hogy ha gond van, pszichológus 

kell, tehát csakis doktorált emberektől kaphatnak segítséget. Ezek mellett nem túl ismer-

Forrás: Saját szerkesztés a kérdőíves felmérés alapján  
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tek a coach-ok, a munkájuk, az emberek pedig nem bíznak bennük, továbbá nem mer-

nek új dolgot kipróbálni, szemléletet váltani.” 

“Ismerem a coach munkáját, javarészt azért fordulnék pszichológushoz, mert lehet, a lel-

kemnek pihennie kell olyankor az ülések alatt, és nem újabb feladatokat végrehajtani, a 

cselekvési kényszer nagyobb.” 

“A pszichológus területével tisztában vagyok.” 

 

COACH, ILLETVE PSZICHOLÓGUS  
TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGÍTÉLÉSE 

A megkérdezett válaszadók, nem feltétlenül a HR szakmából érkeztek és nem is a humán 

támogató szakmák képviselői (mentor, tréner, terapeuta, moderátor, coach, tanácsadó), 

így a megfogalmazások nem lehetnek definíció értékűek csupán sajátos magyarázatok, 

megítélések. Mégis a szakmai megítélés a szakmai minőség elvárása szempontjából na-

gyon fontos. Főként, amikor a kormányzat erős hangsúlyt helyez a pszichológus szakma 

támogatására, egyértelműsíteni kell a funkciókat, és elvárható eredményeket.  Ezért néz-

tünk bele a válaszokba. 

 

A minta nem nagy, ezért nem érdemes a kapott válaszokat a tartalomelemzés módszeré-

vel vizsgálni, arra viszont vállalkoztam, hogy a két támogató szakma különbségére vo-

natkozó nyitott kérdések válaszait szakmai szempontok szerint értékeljem és csoporto-

sítsam. A pszichológus és coach közötti különbség megfogalmazásánál adott válaszokra 

az alábbi kategóriákat alkalmaztam: 

 
 

A teljes mintán elvégzett vizsgálat szerint a válaszok: 

 

A válaszok 37,17%-a volt teljesen helytálló, és 28,32%-uk nem volt értelmezhető. A ma-

radékban nagyon kevesen, mindössze 4 válaszadó szándéka szerint elütötte egy poénos 

mondattal a dolgot, de általában valami tautológia vagy nagyon rossz analógia lett a vé-

gére. (Pl.: „A coach az coach a pszichológus meg pszichológus.”, de találtunk választ, 

amely a rovar és bogár kapcsolat analógiáját szerette volna a témára adaptálni: ” a pszi-

chológus lehet coach, de a coach nem feltétlenül pszichológus”. 

 

Adekvát, jó vá-
lasz 

Nem kritizálható, szakmailag abszolút elfogadható, szinte teljes kö-
rű válasz 

Rossz válasz 
Teljesmértékben valótlanságot állító, szakmailag téves érveket leíró 
válasz 

Félreértés 

A válasz nem logikátlan, de nem is feltétlenül igaz, általában más 
támogató szakmákkal való keveredés eredménye (pl. trénert, men-
tort írja le) 

Vicces Ezek a poénra vett válaszok 

Nem értelmez-
hető 

Nem értelmezhető karakter sor, vagy üres mező (nem adott választ) 
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Azt viszont ki kell emelni, hogy 31%-a a válaszadóknak rosszul határozta meg a két tá-

mogató szakma szerepét. A rossz válaszok legtöbbje abból adódott, hogy a coachot 

amolyan munkahelyi segítőnek, a pszichológust pedig magánéleti segítőnek határozták 

meg. Ez valószínűleg az ismert esetek egyféle kivetítése alapján téves magyarázatok 

eredménye. Mindenképpen rossz a válasz, mert a két szakma nem itt válik el egymástól, 

sőt egyértelműen jelen van mindkét szakma a munkahelyi és magánéleti ügyekben is.  

Másik rossz jellemzés pedig az volt, hogy a coach vezetőre és a vezetés hatékonyságára 

koncentrál, ez szintén egy szűk meghatározási terület, nem általánosítható. Találkoztunk 

olyan válasszal is, amely a coach dinamizmusát emelte ki a pszichológia passzív metódu-

saival szemben.  A válaszadó valószínűsíthetően saját tapasztalatokra támaszkodik, de 

mint módszertani különbség sem fogadhatjuk el egyértelműen ezért a rossz válaszok kö-

zé soroltam. 

 

A félreértés kategóriában azokat a válaszokat tettem, amelyek közül több „a pszicholó-

gus lehessen csak coach” megjegyzés érkezett, amely a két szakma képességbeli és 

módszertani megítélésének félreértéseként értelmezhetjük. Ezt a félreértést szeretnénk a 

jövőben is elkerülni ezért lényeges a coach szakmai sokszínűség bemutatása a potenciá-

lis coacheek részére. 

 

Voltak módszertani megjegyzések, amikor a pszichológus, mint beszélő megmondó em-

ber, a coach pedig gyakorlatokat végeztető egyénként jelent meg. Ezek az adott szakem-

ber módszereiből következhettek, amelyeket a válaszadó tapasztalt. A tréner kiadhatja 

magát coachnak és felvonultatja korábbi tréneri eszköztárát, ezzel nem feltétlenül fogja 

rosszul végezni a munkáját, de ez mégsem tekinthető coachingnak a szakirodalmi meg-

határozások alapján. (Vogelauer, 2002; Kelló, 2014) 

Most nézzük meg a leírásokat a válaszadók preferenciájának megfelelően.  A kérdőívben 

Forrás: Saját szerkesztés 
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választ kerestünk arra a kérdésre is, hogy a válaszadó kit keresne fel, ha problémája 

adódna.   

A pszichológust preferáló válaszadóknál 31,6%-k adott jó választ. Félreértésen alapuló és 

abszolút rossz választ a válaszadók 32,9%-a adott. Ebben a körben volt magasabb a nem 

értelmezhető válaszok aránya, 34,2%. 

 

 

 

A coachot preferáló válaszadóknál a jó válaszokat 48,6% adott, ezzel szemben 16,2% volt 

a nem értelmezhető válaszok aránya. Félreértésen alapuló választ, vagy rossz választ 27% 

adott, amelyből nagyon kevés, csupán 8% volt a rossz választ adók aránya.  

 

A válaszoknál egyértelműen bátrabban foglaltak állást a coachingot már ismerő és való-

színűleg megtapasztaló válaszadók. 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Forrás: Saját szerkesztés 
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KONKLÚZIÓ 
Az eredményeket látva még jócskán van munkája a coach szervezeteknek, hogy ezt a szí-

nes és dinamikus szakma ismertségét tovább terjesszék. Bár értelmetlennek tűnik a 

coaching és pszichológiai szakma különbségeinek kiemelése, úgy látom, mindkét szak-

mának fontos lehet saját magukkal kapcsolatban eloszlatni a tévedéseket. Hogy ismerjük

-e a coachingot? Igen sokan foglalkozunk vele, de abban ne legyünk biztosak, hogy nem 

lepünk meg valakit, ha neki szegezzük a kérdést: Te ismered a coachingot? 
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