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KÉPZÉSI PROGRAM  

 
 

1. A képzési program 
 

 

1.1. Megnevezése Coach szemléletű vezetőképzés (civil vezetők részére) 

1.2. Engedély megszerzését követően a 
nyilvántartásba-vételi szám  

 

1.3. Képzési kör „D” (2013. évi LXXVII. törvény, 1 .§ (2) d) pont) 

1.4. A képzés célja A program célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a coach 
szemléletű vezetés elméletét és gyakorlati 
alkalmazhatóságát. 

A képzés célja, hogy a coaching technika elsajátítása által a 
résztvevőkben fejlődjön az empátia, toleráns viszonyulás, 
szociális, konfliktus és stressz kezelési valamint probléma 
megoldási készség.  

Ismerjék meg a coaching alapkészségeit a bizalomépítés, 
értő figyelem, kérdezéstechnika gyakorlati eszközeit. 

Ismerjék meg a civil vezetéshez szükséges gazdasági és jogi 
alapismereteket, továbbá a sikeres partnerszervezés, 
toborzás, bevonás technikáit elméleti és gyakorlati 
feladatokon keresztül. 

1.5. A képzés célcsoportja 16. életévüket betöltöttek, akik érdeklődnek a vezetés 
iránt. 
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 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 

2.1. Személyes kompetenciák: 

Elhivatottság, feladat iránti elkötelezettség 

Kitartás 

Megbízhatóság 

Önállóság 

Stressz tűrő képesség 

Szervezőkészség 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 

2.2. Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 

Határozottság 

Empatikus készség 

Segítőkészség 

Motiváló készség 

Lényegre törő fogalmazás készsége, Közérthetőség 

Kompromisszumkészség 

Konfliktusmegoldó készség 

2.3. Módszerkompetenciák: 

Problémaelemzés, - feltárás 

Problémamegoldás, hibaelhárítás 

Információgyűjtés 

Tervezési képesség 

Helyzetfelismerés 

Rendszerben való gondolkodás 

Gyakorlatias feladatértelmezés 

Körültekintés, elővigyázatosság 

Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása 

Következtetési képesség 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 

3.1. Iskolai végzettség Nem szükséges 

3.2. Szakmai végzettség Nem szükséges 

3.3. Szakmai gyakorlat Nem szükséges 

3.4. Egészségügyi alkalmasság Nem szükséges 

3.5. Előzetesen elvárt ismeretek Nem szükséges 

3.6. Egyéb feltételek Alapvető írás és olvasási és szövegértési készségek, 
melyet a jelentkező a felvételi eljárás során (szerződés 
kitöltése, szóbeli kommunikáció stb.) igazol. 
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4. A programban való részvétel feltételei 

4.1. Részvétel követésének módja Képzési alkalmanként aláírandó jelenléti ív, haladási 
napló 

4.2. Megengedett hiányzás Teljes képzési idő 20%-a 

4.3. Egyéb feltételek A résztvevővel megkötött felnőttképzési szerződésben 
foglaltak betartás. 

Támogatott képzések esetén a támogatási 
szerződésben/együttműködési megállapodásban, 
munkáltatói megrendelés esetén a megrendelővel kötött 
szolgáltatási szerződésben további feltételek 
szerepelhetnek. 

5. Tervezett képzési idő 

5.1. Elméleti órák száma  18 óra 

5.2. Gyakorlati órák száma  6 óra 

5.3. Összes óraszám  24 óra 

 

6. A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás) 
meghatározása  

6.1. A képzés formája csoportos képzés 

7. A tananyagegységek 

 A tananyagegység megnevezése 

7.1. A coach szemléletű vezetés alapjai (6 óra elmélet) 

7.2. Alap gazdasági, jogi feladatok civil vezetők részére (6 óra elmélet) 

7.3. Coach szemléletű asszertív vezetői kommunikáció (6 óra, 3 óra elmélet+3 óra gyakorlat) 

7.4. Partnerszervezés, toborzás, bevonás (6 óra, 3 óra elmélet+3 óra gyakorlat) 
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7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése  A coach szemléletű vezetés alapjai 

7.1.2. Célja A résztvevők ismerjék meg a coaching szemléletű vezetés elméletét és 
annak gyakorlati alkalmazhatóságát. 
A tananyagegység további célja a vezetői alapismeretek és szervezeti 
alapismeretek bemutatása, coaching technikai eszközök 
megismertetésével, szituációs gyakorlattokkal egybekötve. Továbbá 
cél, hogy a résztvevők tanulják meg azokat a viselkedésformákat, 
amelyek a coach stílusú vezetőt hatékonnyá teszik és felkészülté a 
várható belső akadályokra leküzdésére. 
Speciális coaching gondolkodási módszer elsajátítatása a coaching 
szemléletű vezetés eszközeivel, amely egy tudatosabb 
problémamegoldást tesz lehetővé úgy, hogy a változtatáshoz 
szükséges szemlélet és készségek fejlesztését helyezi középpontba 

7.1.3. Tartalma A Coaching értelmezése   
Coaching szemléletű vezetés  
A coaching definíciója 
A coaching jellemzői  
A jó coach személyiségjegyei 
A helyes kérdések feltevésének fontossága 
Hogyan készüljünk fel a beszélgetés a munkatársunkkal 

7.1.4. Terjedelme  6 óra 

7.1.5. Elméleti órák száma  6 óra 

7.1.6. Gyakorlati órák száma  0 óra 

7.1.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

záró feladat teljesítése (minimum 51%) 

megengedett hiányzáson belüli részvétel 

 

 

7.2.1. Megnevezése  Alap gazdasági, jogi feladatok civil vezetők részére 

7.2.2. Célja A résztvevők ismerjék meg a civil vezetéshez szükséges alapvető 
gazdasági és jogi feladatokat. Tanulják meg a hogy mely szakmai 
fórumokhoz szükséges fordulniuk a hivatalos ügyeik elintézése 
és/vagy a jogi ügyek lebonyolítása érdekében. 

7.2.3. Tartalma Gazdasági alapismeretek civil vezetők részére 
Gazdálkodás (alapszint)  
A gazdálkodási szabályozás alapvető ismérvei  
Költségvetési terv készítésének alapjai 
Jogi alapismeretek civil vezetők részére 

7.2.4. Terjedelme 6 óra 

7.2.5. Elméleti órák száma 6 óra 

7.2.6. Gyakorlati órák száma  0 óra 
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7.2.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

záró feladat teljesítése (minimum 51%) 

megengedett hiányzáson belüli részvétel 

 

7.3.1. Megnevezése  Coach szemléletű asszertív vezetői kommunikáció 

7.3.2. Célja A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg a 
coach szemléletű asszertív kommunikáció alapjait. 
Gyakorlatok során tanulják meg azokat a viselkedésformákat, amelyek 
a coach stílusú vezetőt hatékonnyá teszik és felkészülté a várható 
belső akadályokra és az esetleg felmerülő negatív hozzáállás illetve az 
elutasítás kezelésére. 

7.3.3. Tartalma A coach szemléletű vezetési stílus 
A coach szemléletű asszertív/hatékony kommunikáció alapjait 
Az asszertív/ hatékony kommunikáció 6 pontja 

 racionalitás és egyszerűség 

 humor és színek 

 őszinteség és nyíltság 
A résztvevők kommunikációs technikákat sajátítanak el ( pl. asszertív 
kommunikáció) szituációs gyakorlatokon keresztül, melyeket 
megtanulnak biztonságosan alkalmazni. Ezáltal gondolataik érzéseik, 
szükségleteik világos közlése könnyebbé válik. Kapcsolatteremtő- és 
fenntartó képességük fejlődik. Civil vezetőként képessé válnak az 
írásbeli és szóbeli ügyintézésre. 

7.3.4. Terjedelme  6 óra 

7.3.5. Elméleti órák száma  3 óra 

7.3.6. Gyakorlati órák száma  3 óra 

7.3.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

záró feladat teljesítése (minimum 51%) 

megengedett hiányzáson belüli részvétel 

 

 

7.4.1. Megnevezése  Partnerszervezés, toborzás, bevonás  

7.4.2. Célja A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg 
azokat a gyakorlati technikákat, ami által civil vezetőként képessé 
válnak munkatársak toborzására, partnerek bevonására, 
együttműködésre. 
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7.4.3. Tartalma A résztvevők szervezési alapismereteket sajátítanak el ami által 
képessé válnak civil vezetőként saját vállalkozásukhoz illetve az általuk 
vezetett csoportba partnereket beszervezni, toborozni, 
együttműködni. 
Szervezési alapismeretek 
Tervezés alapismeretek 
Az együttműködés alapjai 
Gyakorlati feladat: tárgyalástechnikák  
A tárgyalástechnikai gyakorlat során a résztvevő a következőket 
tanulja meg: 

 hogyan készüljünk fel a tárgyalásra 

 mik a tárgyalás szakaszai 

 hogyan kérdezzünk 

 melyek a bizalomerősítő magatartásformák 

 mik az áralku szabályai 

 melyek az alapvető tárgyalási taktikák és hogyan védekezzünk 
ezek ellen (pl. a"korlátozott felhatalmazás" taktikája, a 
kontraszthatás taktika, a blöff, a jó fiú-rossz fiú trükk, a 
fenyegetés, az érzelmi nyomásgyakorlás, ígéret és ígérgetés) 

 hogyan zajlik a tárgyalás utógondozása 

 hogyan zajlanak a delegációs tárgyalások 

 milyen tárgyalási dimenziók vannak, és hogyan érdemes ezeken 
belül mozogni? (pl. A tárgyaló lehet engedékeny v. makacs; 
alárendelődő v. domináns; joviális v. ellenséges; nyitott v. 
elzárkózó) 

7.4.4. Terjedelme  6 óra 

7.4.5. Elméleti órák száma  3 óra 

7.4.6. Gyakorlati órák száma  3 óra 

7.4.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

záró feladat teljesítése (minimum 51%) 

megengedett hiányzáson belüli részvétel 

 

8. Csoportlétszám 

8.1. Maximális csoportlétszám (fő) 40 fő 
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9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása  

Értékelő rendszer leírása: 

Folyamatos visszakérdezés a képzés egésze során. 

A képzés végén egyszer, záró gyakorlati feladat elkészítése 

Értékelés: 0-50 %-ig nem felelt meg,  51% és felette megfelelt 

Minősítési szintek: Megfelelt / Nem felelt meg 

Megfelelt minősítéshez tartozó követelményszint: a képzés során a feladatok sikeres teljesítése és a záró 
feladat minimum 51% eredménye  

A záró feladatok időbelisége: csoportonként maximum 60 perc. 

 

10. A képzés zárása 

 

12.1. A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltételei 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

A hiányzás mértéke ne haladja meg a 4.2. pont alatti mértéket 
(20%-ot). 

A zárófeladat megfelelt minősítésű (min. 51%) teljesítése. 

 

11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

11.1. Személyi feltételek Oktató a jogszabályban meghatározott végzettséggel 
(393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 16. § alapján) de 
minimum felsőfokú iskolai végzettség és legalább két év 
tréneri, vagy vállalkozásfejlesztési területen eltöltött 
munka és/vagy oktatói tapasztalat, vagy középfokú 
végzettség és legalább öt év tréneri vagy 
vállalkozásfejlesztési területen eltöltött munka és/vagy 
oktatói tapasztalat. 

11.1.1. Személyi feltételek 
biztosításának módja 

Munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel, az oktató 
alkalmazását bizonyító más szerződéssel. 
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11.2. Tárgyi feltételek 393/2013. (XI.12.) Kormányrendelet 1. melléklete szerint: 

a tanteremben:  

- résztvevői asztalok, székek a résztvevői létszámnak 
megfelelően 

- tanári asztal, szék 

- tábla és/vagy flipchart és/vagy projektor 

- legalább 1,5 nm terület résztvevőnként 

az intézményben: 

- wc helyiség 

- számítógép perifériákkal, internet hozzáféréssel 

 

11.2.1. Tárgyi feltételek 
biztosításának módja 

Tulajdonjog, használati jog vagy bérleti jogviszony, vagy a 
használatot, bérletet igazoló egyéb jogviszony. 

11.3. Egyéb speciális feltételek - 

11.3.1. Egyéb speciális feltételek 
biztosításának módja 

- 
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Szakértői előminősítés 
 

A Képző neve : 
Consilium- Tender Oktatási, Szolgáltató és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
(5700 Gyula, Harruckern tér 3. ) 

A program címe : Coach szemléletű vezetőképzés (civil vezetők részére) 

Szakértő neve : Mönks-Bondzsér Zita 

Szakértő nyilvántartási száma : F0050 

Ajánlási listán nyilvántartásba vételi szám : A-481/2015 

Felnőttképzési programszakértői 
nyilvántartásban szereplő nyilvántartási száma 

P-394/2014. 

Szakértő aláírása :  

Intézmény képviselőjének neve : 
Dürgőné Varga Tímea  
 

Intézmény képviselőjének aláírása :  

Szakmai vezető neve : 
Vasné Dömötör Rozália 
 

Szakmai vezető aláírása :  
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Szakértői vélemény 
 
 

A Képző neve : 
Consilium- Tender Oktatási, Szolgáltató és 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

A program címe : 
Coach szemléletű vezetőképzés (civil vezetők 
részére) 

Szakértői minősítés : 

Alulírott Mönks-Bondzsér Zita, P-394/2014.-es 
számon nyilvántartásba vett felnőttképzési 
programszakértő, a "D" képzési körbe tartozó 
képzési programot a 393/2013 (XI.12.) 
kormányrendelet 14.§ értelmében előzetes 
minősítés céljából megvizsgáltam. A képzési 
program eleget tesz a 2013. évi LXXVII. 
törvényben foglalt tartalmi követelményeknek, 
az engedélyezési eljáráshoz és a további 
megvalósításhoz megfelel a vonatkozó 
előírásoknak. 

A minősítés helye : Budapest 

A minősítés ideje : 2019.07.10. 

A szakértő nyilvántartási száma : F0050 

Ajánlási listán nyilvántartásba vételi szám : A-481/2015 

Szakértő aláírása :  

 
 

 

 


