
 

 

ICF ESEMÉNYEK- 2015 

2015. január 13. Éves közgyűlés, Évadnyitó 

Piknik és ’Év Coacha 2014’ Díjátadó 
A Közgyűlés 2015-ös évi első ülésén többek 

között elfogadta a 2014. évi beszámolót, 

megválasztotta új tisztségviselőit és elfogadta 

a 2015-ös munkatervet. Átadásra került a 

prominens nemzetközi szakmai grénum által 

elbírált ’Év Coacha 2014’ díj is, amit Nemes 

Antónia ACC coachnak ítéltek oda!   

2015. február 19. ICF Coach Klub - Pintér Zoltán: Gestalt a 

Coachingban 

Pintér Zoltán, Gestalt terapeuta, coach, tréner, 

szervezetfejlesztési tanácsadó mesélt a Gestalt alapelveiről, 

megközelítéséről, technikáiról egy coaching szituációban, 

illetve arról, hogy milyen készségekre van szüksége egy 

gestaltos szemlélettel dolgozó coachnak. Az előadáson 40 

érdeklődő vett részt. 

 

2015. március 17. Mesterhármas - Horváth Tünde MCC: A 

MÉLYSÉG 

Horváth Tünde MCC beszélt arról 52 érdeklődő előtt, hogy 

neki mit jelent valójában a coaching, hogy mennyire 

fontosnak tartja a coach és az ügyfél között létrejövő 

interperszonális hidat és azt, hogy a coach ezt a hidat 

átjárva tudja valójában feltárni az ügyfélben rejlő 

mélységeket.   

  



 

 

2015. március 26. ICF Kompetencia Fórum 

Hankovszky Katalin PCC és coach- illetve mentortársai vezetésével egy rendkívül 

interaktív és intenzív este keretein belül a résztvevőknek lehetőségük volt 

megvizsgálni az egyes coachkompetenciákat és kipróbálni a mentorcoachingot, ami 

a beszélgetésvezetési képességeiben hivatott támogatni a coachot.  

 

2015. április 09. CSR Indító és rapid randi 

Az ICF tavaly tavasszal folytatta az immár 

tradicionális ICF Jószolgálati Programját a civil 

szférával. A Programindító rendezvénye a 

Nonprofit Rapid Randi volt, ahol coachok és 

civilek 5 perces etapokban ismerkedtek 

egymással, hogy a végén kölcsönös szimpátiára 

alapozva indulhassanak az 5-6 ülésből álló 

coaching folyamatok. A rendezvény mérlege: 30 

ICF coach, 35 egészségügyi és civil szervezeti vezető, közel 20 millió forint értékű 

coaching szolgáltatás jószolgálati alapon.   

2015. április 23. ICF Coach Klub 

Varga Gabriella szervezetpszichológus tartott workshopot 

az érdeklődők számára többek között arról, hogy mennyire 

fontos az önismeret egy coachnak, hogyan tudja ezt az 

önismeretet arra felhasználni, hogy jobban megértse 

ügyfeleit, illetve hogyan tudja saját tehetségét 

meghatározni és így hatékonyságát maximalizálni.  

  



 

 

2015. május 20. Mesterhármas: Turai Léda - "Világosság, 

megvilágosodás" 

Turai Léda MCC tartott interaktív workshopot azoknak a 

coachoknak, akik szerették volna jobban megtanulni azt, hogy 

hogyan közelítsenek hatékonyabban egy ügyfélhez, hogyan 

alakítsanak ki egy mélyebb bizalmi köteléket velük és hogyan 

fejezzék ki tisztán azt, amit érzékelnek az ügyfelek és önmaguk 

között. A résztvevőknek alkalmuk volt fizikai feladatok (tánc, 

mozgás) segítségével megtapasztalni azt, hogy hogyan válhatnak 

tudatosabbá külső és belső jelenlétükben. 55 érdeklődő vett részt a 

workshopon. 

2015. május 21. Változásgenerátorok - ICF Coach 

Konferencia 

2015-ben először szervezett önálló, egész napos konferenciát 

az ICF Magyar Tagozata. A résztvevők olyan témákban 

hallhattak előadásokat, mint a self coaching, a coach szerep 

kiszélesítése, miért jó egy kritizáló a csapat?, szervezeti 

életciklusok, a coaching szerepe szervezeten belül. A 

rendezvény tömören összesítve: 160 résztvevő, 34 előadó és 

beszélgetőtárs, 16 előadás, 11 szakmai kiállító és szponzor.   

 

2015. május 28. ICF Kompetencia Fórum 

A Kompetencia Fórum első részében Barnóczki Annamária PCC az akkreditációt és a 

mentor coachingot, van der Meer Gabriella ACC a szupervízió, esetmegbeszélés 

önfejlesztésünkben betöltött szerepét mutatta be a résztvevőknek. Csetneki Csaba 

egy embodiment gyakorlattal mozgatta meg a csoportot, és Nemes Antónia ACC egy 

integrál szemléletű modellt mutatott be a jelenlévőknek. Ezután kiscsoportos 

munka keretében a négy mentor facilitálta azt a közös, kiscsoportos 

műhelymunkát, amelyben a résztvevőkkel együtt dolgozták ki a hatékony 

kérdezéstechnika négy kvadránsos megközelítését.   

 



 

 

2015. június 25. ICF Coach Klub 

A Fabulatórium Társulat tartott playback 

workshopot az érdeklődők számára. A téma 

a playback színház bemutatása, előnyeinek 

ismertetése, majd konkrét, gyakorlati 

kipróbálása volt. A workshop segített a 

résztvevőknek kiszakadni kicsit a 

mindennapokból, újra élni a gyermeki 

szabadságot és kibontakoztatni 

kreativitásukat és alkotóképességüket.  

 

2015. szeptember 09. Mesterhármas: Peter Szabó - 

"Egyetlen ülés csupán" 

Ezen az interaktív workshopon a megoldásközpontú coaching 

módszertan leghatásosabb elemeivel kísérletezett az 50 

résztvevő, felfedezték, hogyan legyenek eredményesek akkor 

is, ha csak egyetlen coaching ülésre van lehetőség. Kritikus 

módon kérdőjelet tettek minden lépésük mögé: Mi az, ami a 

coaching folyamat során valóban az ügyfél hasznára válik?  

 

2015. október 01. CoachKlub Szabó Gabival 

A találkozó célja, a cselekvésorientáltság demonstrációja volt. 

A workshopon a résztvevők megtapasztalhatták, hogyan 

dolgozhatnak cselekvésorientáltan a kapcsolódás, a 

vizsgálódás és a beavatkozás folyamatában. A csoport tagjai, 

segédéjei voltak egymásnak, és valóságos kísérletek jöttek 

létre páros munkában.  

  



 

 

2015. október 29. ICF Kompetencia Fórum 

A Hős Útja Projekt coachai, mentorai segítségével tártuk fel a témát: Milyen 

erősségeimre támaszkodhatok a coaching folyamán? Egy coach eszköz ezt a 

gondolkodást inspirálta az est első páros gyakorlatában. Ezt követően egy akvárium 

demo coachingban vették górcső alá az előadók és a résztvevők a PCC coach 

működés jeleit. A látottakat-hallottakat-érzetteket az ICF coach kompetenciák és 

az előző gyakorlatban használt erősségek, mint erőforrások mentén dolgozták fel. 

 

2015. november 04. ICF on Tour & ”Az Év 

Coachszemléletű Szervezete 2015” Díjátadás 

Sue Coney PCC ”Fenntarthatóan Hatékony 

Vezetők Kinevelése” című, illetve Ábri Judit 

PCC, RFP ”Változtassunk a párbeszéden, 

változtassunk a kultúrán” című előadása után 

az Ericsson K+F csapata átvehette az ICF Magyar Tagozat „Az Év Coachszemléletű 

Szervezete 2015” díját. A díjátadót, az első három helyezett cég képviselőivel 

folytatott kerekasztal beszélgetés zárta.  

2015. november 11. Personal Hungary 2015 - 

kiállítás jegyek ICF tagoknak 

2015-ben, először jelent meg az ICF Magyar 

Tagozata kiállítóként a Personal Hungary-n, ami 

Magyarország egyik legjelentősebb HR-

kiállításának számít. 4 előadást tartottak elnökségi 

tagjaink, az akkreditációról, a coaching jövőjéről 

valamint CSR tevékenységünkről.   

 



 

 

2015. november 11. és december 2. 

Cselekvésorientált Csoportos Szupervízió Szabó 

Gabival 

Szabó Gabi cselekvésorientált szupervíziót indított. 

Célja, a coach szakmai munkájának, kérdéseinek 

megdolgozása volt. A csoportmunkájuk módja 

cselekvésorientált, vagyis minden témát, kérdést, 

felvetést vizualizáltak, lejátszottak, különböző 

aspektusokból megvizsgáltak, láthatóvá tettek, 

cselekvésbe fordítottak. Aki részt vett, dolgozhatott a 

saját témáin, és jófajta támogatója lehetett, segéd 

szerepben a csoporttársai munkájának.   

2015. december 09. ICF Kompetencia Fórum 
Járdán Tamás PCC és kollégái vezették a szakmai beszélgetést: Milyen beavatkozásokat 

engednek meg szakmánk szabályai? A coach nézete hogyan támogatja a releváns kérdések 

megfogalmazását? Egyáltalán támogatja-e? Nagyon sokféle irányzat létezik ma már a 

coaching területén és talán még ennél is több módszertan. Az este során kiderült, miben 

érthetnek mégis egyet és milyen közös válaszokat találnak a fenti kérdésekre különböző 

szemléletű coachok. A Fórum célja az volt, hogy a résztvevők elgondolkodjanak saját 

szakmai gyakorlatukon és mindazokon a hiedelmeken, meggyőződéseken, amik a saját 

működésük hátterében jelen vannak. Mindeközben olyan hasznos eszközöket mutattak az 

előadók, amikkel bárki bátran bővítheti tudásbázisát.   

 

 



 

 

 

 


