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„Elsősorban etikus ember létezik, 
és csak ezután van etikus coach.” 

Barnóczki Annamária az ICF akkreditációért felelős igazgatója, elnök-

ségi tagja. Feladatai közé tartozik a nemzetközi akkreditációval kap-

csolatos kérdések megválaszolása és a coachok támogatása akkredi-

tációs, valamint etikai ügyekben. Esetmegbeszélő csoportokat és 

mentor-coachingot is vezet, azaz szakembereket támogat az előrelé-

pésben. Szerkesztőségünk a hitelességről és az etikai kérdésekről 

beszélgetett vele.  

 

MAGYAR COACHSZEMLE: AZ ICF AKKREDITÁCIÓS RENDSZERÉBEN KIEMELT SZEREPET 
KAP A COACH ETIKA. DE MIT TARTASZ A COACHINGBAN TE, SZEMÉLYESEN A LEGFONTO-

SABB ETIKAI KÉRDÉSNEK? 

BARNÓCZKI ANNAMÁRIA: Számomra elsősorban etikus ember létezik, és csak ezután 

van etikus coach. A Wikipédia szerint az etika jelentése: észszerű, a józan ész alapján 

meghozott optimális (az adott lehetőségek közül a legjobbnak ítélt megoldás) és helyes 

döntés. Az etika tehát nem szabályokat ad, hanem érték meghatározóként használható 

szemlélet, viselkedés. Azaz minden szavam, tettem alapja az etikus szemlélet, viselkedés. 

Ezek közül számomra az első és legfontosabb coaching etikai szabály a „Ne árts”.  

 

MC: MITŐL LESZ VALAKI HITELES A SZAKMÁJÁBAN? VAN-E KÜLÖNBSÉG HITELESSÉG 
KÉRDÉSÉBEN COACHING ÉS BÁRMELY MÁS FOGLALKOZÁS KÖZÖTT?  

BA: A hitelesség számomra valódiságot és megbízhatóságot jelent egyszerre. Olyan 

szavak jutnak még eszembe, mint biztonság, bizalom és felelősség. Ha ezek megvannak, 

akkor a szememben hiteles a coach személyisége. Hogy van-e különbség a hitelesség-

ben a coaching és bármely más foglalkozás között? Nem hiszem. Talán annyiban, 

amennyire ezek a fogalmak mást jelentenek bizonyos foglalkozások esetén. Számunkra, 

coachok számára ezek alapvető értékek, így a hitelesség bizonyos hivatásokhoz képest 

talán még fontosabb.  

Interjú Barnóczki Annamáriával,  
az ICF akkreditációért felelős igazgatójával 
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MC: HOGYAN FÜGG ÖSSZE A COACHINGBAN AZ ETIKAI SZABÁLYOK BETARTÁSA ÉS A 
HITELESSÉG?  

BA: Az én olvasatomban nincs hitelesség etikus viselkedés nélkül, mert azonnal sérül a 

bizalom, a biztonság és a megbízhatóság is. Kollégák gyakran mondják, hogy gyakran 

beszélek az etikai szabályokról és azok betartásáról, néha talán már unják is. Viszont azt 

is látom, hogy a munkájuk minőségére igényes coachok folyamatosan találkoznak és 

foglalkoznak etikai dilemmákkal. Nem véletlen, hogy az ICF-ben folyamatosan törek-

szünk arra, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy ezekről az etikai témákról 

beszélgethessünk.  

 

MC: HOGYAN TUDOD MUNKÁDDAL TÁMOGATNI A COACHOKAT HITELESSÉGÜK NÖVE-

LÉSÉBEN?  

BA: Az ICF 2016 elején bevezette, hogy a coachoknak akkreditációjuk meghosszabbítá-

sához kötelezően legalább 3 óra coaching etika témában szerzett úgynevezett CCE 

pontot kell szerezniük, azaz ilyen témájú továbbképzésben kell részt venniük. Azon túl, 

hogy ezt az ICF virtuális formában, angolul biztosítja minden tagja számára, a Magyar 

Tagozatban megszerveztük, hogy a 2016-os év során kétszer is legyen kompetencia fó-

rum etika témában. Az egyik ápriliban Sívó Imre, a téma szakértője vezetésével, a másik 

ősszel és terveink szerint a jövőben is lesznek ilyen programok. Ezen túl az általam ve-

zetett mentor-coaching folyamatok szerves részét képezi a coaching etika minden eset-

ben.  

 

MC: MIT TEHET EGY COACH, HOGY ÖNMAGA HITELESSÉGÉT NÖVELJE?  

BA: Legfontosabb ebben a folyamatos fejlődés, az élethosszig tartó tanulás. Az objek-

tív, független „megmérettetés” és 

a minőségbiztosítás terepe az 

egyéni akkreditáció megszerzése 

és a továbbképzések. De rendel-

kezésünkre áll a mentor-coaching, 

a szupervízió és az esetmegbeszé-

lések. Szerintem fontos, hogy él-

jünk ezekkel, és merítsünk belőlük 

nap mint nap.  

MC: MILYEN LEHETŐSÉGEK ÁLL-

NAK A COACHOK SZÁMÁRA NYIT-

VA AZ ETIKAI NORMÁK MEGISME-

„A hitelesség számomra  

valódiságot és  

megbízhatóságot  

jelent egyszerre.” 
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RÉSÉRE? HOGYAN KAPHATNAK TANÁCSOT 
VAGY AJÁNLÁST ETIKAI KÉRDÉSEKBEN?  

BA: Az ICF tagok számára ez viszonylag 

magától értetődő kérdés. Ahhoz, hogy 

taggá válj, ismerned kell és el kell fogad-

nod az etikai kódexet. Az akkreditációra 

való felkészülés során is foglalkozunk a 

coaching etikával. Valamint a Magyar Ta-

gozat honlapján is olvashatóak kérdések és 

válaszok etikai témában (http://

www.coachfederation.hu/etikai-gyik) Az 

ICF tagok számára ezen kívül elérhető az 

Etikai Bizottságunk is.  

  

MC: ÉS MILYEN LEHETŐSÉGEK ÁLLNAK AZ 
ÜGYFÉL RENDELKEZÉSÉRE ABBAN AZ ESET-

BEN, HA ÚGY ÉRZI, A COACHING FOLYA-

MATBAN SÉRÜLTEK AZ ETIKAI SZABÁLYOK? 
VAN-E ELJÁRÁSI REND ERRE VONATKOZÓ-

AN?  

BA: Természetesen van. Ebben is az Etikai 

Bizottság tud az ügyfél, de akár a coach 

segítségére lenni. Amennyiben nem ICF 

tag az érintett coach, abban az esetben 

annak a szervezetnek az etikai bizottságá-

hoz kell fordulnia, ahol a coach tag. Fel-

lebbviteli lehetőségként az ügyfél és a 

coach is a Magyarországi Coach-

szervezetek Szövetségének Etikai Tanács-

adó Testületéhez fordulhat.  

„Az én  

olvasatomban  

nincs  

hitelesség  

etikus  

viselkedés  

nélkül,  

mert  

azonnal  

sérül  

a bizalom,  

a biztonság  

és a megbízhatóság  

is.” 


