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Tisztelt Dr. Gogolák Zoltán, tisztelt Tagság, 

ezúton szeretném benyújtani pályázatomat az ICF Magyar Tagozata által 2019 évre meghirdetett 

Kincstárnok-Titkár pozícióra, melyet 2018 eleje óta betöltök. 

Az elmúlt év folyamán megrendezett számos eseményünk ügyfélszolgálati és pénzügyi 

lebonyolítását, utógondozását végeztem el, melynek során több mint 650 pénzügyi tranzakciót 

adminisztráltam, folyamatosan ügyelve a pénzügyi erőforrásainak pontos nyilvántartására. 

Rendezvényeink pénzügyi eredmény kimutatása mellett, a kintlévőségek kezelése is a feladatom volt, 

- olykor még a megelőző évekből maradt tartozások következetes behajtása is- melyet 

eredményesen végeztem. Az Egyesület gazdálkodása stabil, a rendelkezésre álló pénzeszközök 

felhasználása, és a bevételek egyaránt átláthatóak, a pénzügyi bizonylatok könyvelésre alkalmasan 

rendszerezettek. 

Titkárként az általános megkeresések, kérdések mellett hozzám érkeztek be az egyesületi belépési 

nyilatkozatok, melyek alapján a nemzetközi tagság és a tagdíj befizetés ellenőrzését követően én 

léptettem be az új, csatlakozni kívánó tagokat. Büszke vagyok arra, hogy idén 27 új tag csatlakozott 

hozzánk, és bízom benne, hogy magam is hozzájárultam ahhoz, hogy új tagjaink megbecsültnek 

érezzék magukat közösségünkben. 

Azt, hogy a pályázatomat az elmúlt év eredményes zárásának bemutatásával kezdhettem nagyrészt 

annak köszönhetem, hogy a 2018-as elnökség egy támogató, hatékony csapattá tudott alakulni. 

Bízom benne, hogy változatlan összetételben folytathatjuk a megkezdett munkát.  

2019-ben szeretném az Egyesületi folyamatokat továbbra is megbízhatóan működtetni, és 

továbbfejleszteni. Ezen felül egy HR vezetőket célzó szakmai programsorozat elindításával szeretném 

a hazai munkaügyi szakemberek coaching tájékozottságát, az ICF brand ismertségét erősíteni. 

Továbbra is részt fogok venni azokban a már elindult projektekben, amelyek révén a coaching szakma 

valódi ismérvei olyan közönséghez is eljuthatnak, akik a hagyományos eszközökkel nehezen 

szólíthatók meg. (Fiataloknak szóló vírus videók, audiovizuális tartalmak.)  

Bízom benne, hogy 2019-ben is folytathatom a megkezdett munkát, és az Egyesület tisztújító 

közgyűlése elfogadja felajánlott ismereteimet, munkámat és jövőre is lesz alkalmunk közösen 

dolgozni. 

Addig is kívánok eredményes évzárást, és jó pihenést az ünnepekre!  
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