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Tisztelt Választási Bizottság! 

 

Jelen levelemmel megpályázom az ICF Magyar Tagozatának Elnöki pozícióját a 2018-as évre! 

 

Az ICF Magyar Tagozatának 2018-as elnökeként azt a magas színvonalú munkát kívánom folytatni, amit 

elődeim végeztek, és amire magam is szerződtem négy 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. 

A programok, konferenciák, a kompetenciafejlesztés, mentoring, szupervízió szakmai és szervezési 

feladatai, valamint ezekhez kapcsolódó CCEU és mentoring igazolások biztosítása, valamint az egyre 

nagyobb igényeket kielégítő CSR programunk jelentős munkát ad a Tagozat Elnökségének. Az elmúlt 

időszakban e folyamatok, eljárások minél hatékonyabb kiépítésére és üzemeltetésére törekedtünk 

olyan tisztségviselők, csapattagok és előadók támogatásával, akik elhivatottan és nagy alázattal vannak 

a coaching-szakma hazai fejlesztésének irányába. 

Programjaink, konferenciáink növekedésével arányban gyarapodik tagságunk, és az általuk elindított 

minősítési pályázatok száma is. Ez maga után vonja, hogy eleget tegyünk annak az igénynek, ami a 

nemzetközi szervezettel való szorosabb együttműködés, és hogy helyi Tagozatként nagyobb 

beleszólással rendelkezzünk a minősítési és akkreditációs eljárásokba, mind az etikai ügyek kezelésébe. 

Így amellett, hogy elismeréseket kapunk az ICF nemzetközi szervezetétől munkánkat illetően, 

szervezeti és működési szinten is hatékonyabban tudunk tagságunk szolgálatára lenni. 
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Mindezek érdekében fontosnak tartom, hogy a hazai működésünket stabilizáljuk, így erőforrásokat és 

energiát szabadítsunk fel a nemzetközi jelenlét és szerepvállalások támogatására, mind az ICF Global 

folyamatok, mind a regionális együttműködések, a szomszédos országok tagozataival való kooperáció 

terén. 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. 

A fentieken túl főbb fókuszterületeim a 2018-as évre: 

- A HR oldalnak szóló ICF programok (az ICF nevének, minőségének erősítése a HR szakemberek 

körében) 

- Tagságunknak nyújtott szupervízió, esetmegbeszélő, mentoring programok 

- Publicitás, sajtó jelenlét 

- Nemzetköziség fejlesztése, erősítése 

2018 különleges év lesz számunkra, hiszen 10 évvel ezelőtt alakult meg az ICF Magyar Tagozat, és azóta 

dinamikusan növekedve, több elismerést is kapott végzett munkájáért. A májusi Coach Konferenciánk 

alkalmával szeretném minden tagunkkal közösen megünnepelni azt a közös utat, amit tagságunk 

támogatásával, együtt járhattunk be. 

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, 2017. december 1. 
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