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Tárgy: Elnök – Egyesületi Tisztségviselői Pályázat 2019-es évre 

 

 

 

Tisztelt Választási Bizottság! 

 

Jelen levelemmel megpályázom az ICF Magyar Tagozatának Elnöki pozícióját a 2019-es évre! 

 

Megtiszteltetés, hogy az ICF Magyar Tagozatának 2018-as elnökeként azt a magas színvonalú munkát 

folytathattam, amit elődeim végeztek, és amire magam is szerződtem öt évvel ezelőtt. Az Egyesület 

által szervezett programok oly módon tagoltak, hogy a tagság minden rétegét kiszolgálhassuk, legyen 

szó a coaching szakma korai szakaszában járó, vagy akár MCC minősítési fokozatuk megszerzésére 

készülő kollégáink igényeinek kielégítéséről. Az egyre bővülő coaching szakma és a piaci HR szakmai 

elvárások, a növekvő számú és színvonalú coaching szervezetek körében az ICF minőség egyre 

határozottabban bír jelentőséggel, referenciaként szolgálva az egész szakma számára. 

Számos olyan programunkat folytattuk, melyeket már jól ismer a Tagság és a hazai coach szakma. Nagy 

hangsúlyt fektettünk a HR oldal megszólítására ’Bátor Vezetők’ programunk elindításával, sikeresen 

megszerveztük a Tagozat első nemzetközi konferenciáját, kibővítettük a tagjaink számára pro-bono 

mentoringot és szupervíziót nyújtó kollégáink palettáját, és sikeresen együttműködtünk az ICF 

nemzetközi szervezetével az assessorok számának növelése terén is.  

Számos programot indítottunk útjára a 2018-as, számunkra nagyon kedves és fontos év, a Tagozat 10. 

születésnapjának alkalmából, melyek zömében olyan kezdeményezések, amik több szinten és fórumon 

vonják be Tagjainkat a szakmai közösség munkájába, tevékenységeibe. Hála és köszönet elnökségi 

társaimnak, akik támogatása és elvitathatatlan szakmai érdemei nélkül mindezt nem tudtuk volna 

elérni! 

Hazai működésünket stabilizálni tudtuk, így erőforrásokat és energiát szabadíthattunk fel a nemzetközi 

jelenlét és szerepvállalások támogatására, mind az ICF Global folyamatok, mind a regionális 

együttműködések, a szomszédos országok tagozataival való kooperáció terén. Fantasztikus visszajelzés 
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és elismerés, hogy több tevékenységünk, folyamatunk is legjobb gyakorlatként kerülhetett 

bemutatásra az ICF nemzetközi szintjein! 

Kiemelt jelentőséggel bír, hogy egyesületként működésünk és folyamataink transzparensek legyenek, 

és minden jelenlegi, vagy éppen leendő tagunk tisztában legyen azzal, hol érheti el az őt érdeklő 

információkat, hol és kitől kaphat választ az őt foglalkoztató szakmai, szervezeti és minősítési 

kérdésekre. 

Megtisztelő az a támogatás, melyet a Tagságtól, és elnökségi társaimtól kaptam, és örömmel szolgálom 

a Tagozat érdekeit a továbbiakban is! Köszönöm a 2018-as elnökség bizalmát, és hogy együtt kívánják 

velem folytatni a Tagozat és a Tagság támogatását, a hazai coach szakma építését! 

Főbb fókuszterületeim a 2019-as évre: 

- A HR oldalnak szóló ICF programok továbbfejlesztése, bővítése (az ICF nevének, minőségének 

erősítése a HR szakemberek körében) 

- Tagságunknak nyújtott szupervízió, esetmegbeszélő, mentoring programok 

- Programjaink ICF kompetenciákra való felfűzése ACC-MCC szinteken 

- Publicitás, sajtó jelenlét 

- Nemzetköziség fejlesztése, erősítése 

Mind magánemberként, mint munkáim terén vallom, hogy az eredményeket a jó tervezés és a 

megvalósítás, a pontos kivitelezés és cselekvés által érhetjük el. Mi tesszük szakmai közösségünket 

olyanná, amilyenné azt szeretnénk. Erre a tevékeny útra hívom a Tagságot! 

 

Budapest, 2018. december 10. 
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