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2017. január 26. – Tisztújító Közgyűlés és Playback Jamboree 

 

Az ICF Magyar Tagozatának 2017-os évi első ülésén, a Tisztújító Közgyűlésen a Tagság 

többek között elfogadta a 2016. évi beszámolót, megválasztotta új tisztségviselőit és elfogadta 

a 2017. évi munkatervet. 

 

Az eseménynek szerves részét képezte a Fabulatórium Playback-színház tagjai segítségével 

tartott Playback Jamoboree, minek keretében közösen néztünk vissza a 2016-os év 

történéseire, eseményeire és megéléseire. 

A playback-színház spontán, rögtönzött színház, előadásról előadásra a szereplők és a nézők 

különleges együttműködésével születik meg. A playback-színházi előadáson a közönség egy 

játékmesterrel, egy zenésszel és néhány színésszel találkozik. Valaki elmesél egy személyes 

történetet, vagy akár csak egy pillanatot az életéből, kiválasztja a szereplőket, és megnézi, 

ahogy ők ezt ott rögtön lejátsszák. 

A színészek a pantomim, a zene, a tánc és a párbeszéd eszközeivel jelenítik meg a nézők 

élményeit, történeteit, amelyek bármiről szólhatnak az egyszerű hétköznapi eseménytől a 

mélyen személyes élményekig. Egyik történet szüli a másikat – így jön létre az előadás, amely 

egyszeri és megismételhetetlen. 
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2017. január 26. – Év ICF-Coacha Díj átadás 

 

Az ICF Magyar Tagozata 2011 óta minden évben meghirdeti "Az Év ICF-Coacha" pályázatot. 

A megmérettetésen az ICF Magyar Tagozatának tagjai vehetnek részt úgy, hogy az adott 

évben befejezett coaching folyamatuk esetleírását elkészítik, és e-mailben beküldik a 

Tagozathoz.  

A beérkezett pályázatokat egy szakmai grémium bírálja el (szakértői: Dr. Ludvigh Károly, az 

Év ICF-coacha pályázat 2015. évi díjazottja, Madai Kriszta PCC, Mezei Andrea PCC és Tegyi 

Enikő PCC).  

A pályázatok teljes anonimitás mellett, azaz a pályázó adatai nélkül kerülnek elbírálásra. A 

zsűritagok csak az esetleírásokat kapják meg, melyek alapján kiválasztják azt az esetleírást, 

amely a legmeggyőzőbben mutatja be a coaching eszközének erejét az ügyfél készségeinek 

fejlesztésében vagy céljainak elérésében. Fontos megjegyezni, hogy a pályázatban nem az 

íráskészséget, hanem a coaching esetet és a szakmaiságot értékeljük. 

 

 

 

 

A 2016. év díjazottja Tóth Annamária. 

„A 2016-os Az Év ICF Coacha díjat az a pályázat kapja, amely legérettebben mutatta be az 

igazán lényegit: azt, ami a coaching folyamat láthatatlan része, ami a folyamat mélyén zajlik. 

Az a coach lett a győztes, aki olyan folyamatot jelenített meg, amelyben a tudatos 

módszertan választásba és ennek hatásaiba is részletesen beleláttunk, és mindez együtt 

haladt a tisztán áttekinthető önreflexióval. 

Az a pályázó nyert, akiben a partnerséget, az alázatot, a tanulói jelenlétet a legerősebbnek 

értékeltük, ahol a legjobban megjelent a két hús-vér ember – a coach és a coachee – őszinte 

és bátor találkozása.” – részlet a zsűri értékeléséből. 
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2017. február 23. – ICF Coach Klub, Érsek Gizella: Coaching 

folyamatok eredményességének mérése a szervezeten belül 

 

 

 

A coaching minden esetben befektetés, mind a coach, mind a coachee, és amennyiben egy 

szervezet is jelen van megbízóként, a szervezet részéről is, és minden szinten szükség van 

annak visszajelzésére/ tudatosítására, hogy a befektetett erőforrások az elérendő célokat 

támogatva lettek-e felhasználva. Ennek elemzése egyéni folyamatok szintjén is izgalmas 

kérdés, ez alkalommal viszont a különböző koncepciók, néhány modell, valamint saját 

gyakorlatunk és tapasztalataink segítségével szeretnénk körbejárni ennek a témának a sarok 

köveit, kihívásait, és érdekességeit, a résztvevőkkel való közös munka keretében. 
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2017. március 21. – ICF Kompetencia Fórum, Madai Kriszta PCC - 

Önreflexió a coach-kompetenciák tükrében 

 

A workshop célja az volt, hogy a résztvevők az önreflexió 

által elmélyítsék a coach-kompetenciák és az etikai 

keretek megértését, gyakorlatba épülését. 

Célként tűztük ki, hogy a coachok mélyebben 

megismerkedjenek az önreflexió fogalmával és 

szerepével a coach szerepben: a coaching 

folyamataikban, illetve a szakmai fejlődésükben. 

A workshop során a coach szerephez és a coach 

kompetenciákhoz kötődő kérdéseken keresztül saját 

élményű gyakorlatokban reflektálunk a coach 

működésére és a coach működésének megjelenésére a 

folyamatokban. Eszközöket és technikákat gyakorlunk, 

melyek segítik a coachot az önreflexió gyakorlásában. 

 

 

A workshop során a következő témák mentén dolgoztunk: 

 „Vezetni és vezetve lenni” – vezetés és kísérés a coach szerepben 

 Hatalomhoz való viszony a coach szerepében 

 Elfogadásom határai 

 Motivációm a segítő szerepben. 
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2017. márcus 29. – ICF MAP, Mezei Andi PCC: Vetkőzzünk le – 

Intimitás a coachingban 

 

 

 

"Intimitás és Erő" - Mesterfogások mestercoachoktól és coach-mesterektől a párszáz órányi 

tapasztalattal rendelkező haladó coachoknak. 

A rendezvénysorozat célja olyan, az ICF (International Coach Federation) által MCC (Master 

Certified Coach) nemzetközi minősítéssel rendelkező, vagy erre az akkreditációra aktuálisan 

készülő, magyar nyelvű coachok bevonása oktatási programokba, amelyekkel a hazai 

coachok nemzetközi színvonalú, a legújabb trendeket követő és naprakész tudást érhetnek el, 

hazai helyszínen, magyar nyelven. 

 

 „Valójában ahhoz, hogy egy ember, legyen az éppen coach, 

vagy bárki más a legmélyebb intimitásig eljusson az 

ügyfelével/partnerével, a saját magához való közelkerülésen 

keresztül vezet az út.  Ehhez a saját korlátainkat kell először 

levetkőzni. 

Olyan gyakorlatokat hozok, amelyek alkalmasak a határaink, 

korlátaink feszegetésére. És amelyek lehetővé teszik, hogy 

szokatlan szemszögből nézzünk rá magunkra, a másik emberre 

és a közöttünk lévő kapcsolatra. 

A coach először saját magában teremt intimitást és ehhez 

hozzáférhető teret. Egy puha, meleg fészket kell készítened, 

ahova meg tudod hívni a másik embert.” 

 

Mezei Andi PCC  
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2017. április 11. – CSR Indító és Rapid Randi 

 

A méltán népszerű tradíció folytatódott: április 11- én rendeztük meg a VI. Civil Rapid Randit 

a MagNet Bankkal közös szervezésben! 

Célunk, hogy egy-egy 5 alkalmas pro bono coaching folyamattal támogassunk olyan 

kiemelkedő társadalmi tevékenységet végző civil szervezeteket, akik más módon nem 

juthatnak ilyen támogatáshoz. Az elmúlt 5 év tapasztalatai azt mutatják, hogy nagy az igény a 

személyes fejlődésre és ügyfeleink kifejezetten hasznosnak ítélték meg a coaching folyamatot, 

96%-uk újra belevágna, ha lehetne. 

Programunk csak a tagság számára elérhető és külön öröm számunkra, hogy szintén 

önkéntes alapon, mentor és szupervizor kollégáink jóvoltából ingyenes 

mentoring/szupervíziós/esetmegbeszélős folyamattal tudjuk támogatni a folyamatot vállalókat! 

 

 

 

A Rapid Randi hangulatát itt idézhetitek fel! 

 

„A szakszerű coaching előnyeit egyre többen ismerik fel, ám a nonprofit, illetve civil 

szervezetekhez még mindig kevéssé jut el ez a szolgáltatás, holott egy felmérés szerint főleg 

a munkahelyi nehézségek, illetve a kiégés miatt nagy szükség lenne rá. Éppen ezért a 

Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) Magyar Tagozata idén is folytatta jószolgálati programját 

a társadalmi tevékenységet végző szervezetek támogatására, versenyképességük 

növelésére. 37 coach és 22 nonprofit szervezet részvételével zajlott az V. Civil Rapid Randi.” 

van der Meer Gabriella PCC – ICF Jószolgálati Igazgató 
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2017. április 27. – ICF Kompetencia Fórum, Komócsin Laura PCC és 

Mákos Nándor: Vezetők és Coachok ToStop Listájal 

 

 

 

Dr. Marshall Goldsmith több mint 150 nagyvállalat vezérigazgatójának volt az executive 

coacha. A Forbes a világ öt legismertebb coacha közé sorolta, 197 országban vált ismertté. 

Könyvei bestsellerek, munkáit 28 nyelvre fordították le és több milliós példányban keltek el. 

Könyve elnyerte az Év legjobb üzleti könyvének díját. 

A Komócsin Laura és Mákos Nándor által vezetett workshop célja az volt, hogy a résztvevők 

egyrészt megismerkedjenek ezen 21 tulajdonsággal, másrészt legyen eszköztáruk ahhoz, 

hogy coachként hogyan támogathatják ügyfeleiket ha ezen témák valamelyikében 

szeretnének fejlődni.   
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2017. május 9. – ICF MAP, Márton Mónika PCC: Intimitás a TA-ban, 

Intimitás a coachingban 

 

 

 

"Intimitás és Erő" - Mesterfogások mestercoachoktól és coach-mesterektől a párszáz órányi 

tapasztalattal rendelkező haladó coachoknak. 

A rendezvénysorozat célja olyan, az ICF (International Coach Federation) által MCC (Master 

Certified Coach) nemzetközi minősítéssel rendelkező, vagy erre az akkreditációra aktuálisan 

készülő, magyar nyelvű coachok bevonása oktatási programokba, amelyekkel a hazai 

coachok nemzetközi színvonalú, a legújabb trendeket követő és naprakész tudást érhetnek el, 

hazai helyszínen, magyar nyelven. 

 

„Amikor emberek párokba vagy csoportokba rendeződnek, 

együttes időtöltésüknek hat különböző módja van. Eric Berne a 

következő képen nevezte el ezt a hat időstruktúrát: 

Visszavonulás, Rítusok, Időtöltések, Aktivitások, Játszmák, 

Intimitás 

Fontos, hogy a coach képes legyen olyan teret, kapcsolati 

minőséget létre hozni, ahol az intimitás létrejöhet, vagyis ahol 

nincsenek titkos üzenetek, utalások, játszmák, az üzenetek 

társadalmi és pszichológiai szintje teljesen fedi egymást, amikor 

érzések és gondolatok őszinte kifejezése mindenki számára 

valódi nyereséggel zárul. Az intimitásban sok sztrók cserél 

gazdát, leértékelés azonban nincs.” 

Márton Mónika PCC 
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2017. május 17. – ICF Coach Konferencia: Önreflexió 

 

 

Az ICF Coach Konferencia – Önreflexió hangulatvideója 
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2017. június 1. – ICF CoachKlub, Ladics Viktória: Az Action Learning 

Team Coaching módszertan 

A szakmai bemutatón meghallgathatták a résztvevők a 

módszertan részletes ismertetőjét és személyes élményt is 

szerezhet annak kipróbálásával. 
 

Ladics Viktória hazailag elismert coach, csoport coach, Action 

Learning tréner, vezető- és szervezetfejlesztő és HR tanácsadó 

volt az előadónk. 

 

 

 

2017. szeptember 14. – ICF Kompetencia Fórum, Barnóczki 

Annamária MCC: Kihangosított ügyfélgyakorlatok 

Annamária a Kompetencialabor egyik központi eleme - az ügyfélgyakorlatok (coachingülések) 

kétoldali kihangosítása - köré építette az ICF Kompetencia Fórum számára összeállított 

elméleti elemeket is tartalmazó gyakorlati workshopot. 

 

A munka során a fókusz végig a coach kompetenciák tudatosításán, csiszolásán, fejlesztésén 

volt. Interaktív, önreflektív szakmai műhely volt. Egy időben dolgoztunk az ICF kompetencia 

rendszerével különböző szinteken, azokat beazonosítva, tudatosan megválasztva, 

kihangosítva. 

„Ezúttal benézünk a függöny mögé. Kihangosítjuk a belső hangokat. Megjelenítjük, hogy mi 

zajlik legbelül a coachban és az ügyfélben az ülés alatt.” 

Barnóczki Annamária MCC 

http://www.coachfederation.hu/
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2017. szeptember 18. – ICF CSR Semmelwies Egyetem hallgatóinak 

 

 

 

A tavaszi programkezdést követően elindult a Semmelweis Egyetem hallgatóinak coaching-

támogatása is. 

A várható létszámra való tekintettel eltekintettünk a civil programban megszokott rapid randi 

rendszerétől, ehelyett előzetesen online, majd a helyszínen, egy kiadvány formájában, 

valamint személyesen, a jelenlévő coachokkal ismerkedve tájékozódhattak a hallgatók a 

résztvevő önkéntes coachokról. 

Ezúttal 24 hallgató részesül csoportos vagy egyéni coachingban, melyhez a helyszínt az 

Semmelweis Egyetem biztosítja. 

 

 

 

„Hosszú hetekig készítettük elő az Semmelweis Egyetem végzős vagy végzéshez közeli 

hallgatóinak csoportos coaching támogatásának II. évadát. 2017-ben a CSR programban 

önkéntes munkát vállaló coachok száma 64 főre emelkedett, a befektetett energiát nagyra 

értékeljük!” 

van der Meer Gabriella PCC – ICF Jószolgálati Igazgató 
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2017. szeptember 20. – ICF MAP, Horváth Tünde MCC: Belső erő a 

coachingban – hogy fejlesszük, hogy használjuk? 

 

 

 

"Intimitás és Erő" - Mesterfogások mestercoachoktól és coach-mesterektől a párszáz órányi 

tapasztalattal rendelkező haladó coachoknak. 

A rendezvénysorozat célja olyan, az ICF (International Coach Federation) által MCC (Master 

Certified Coach) nemzetközi minősítéssel rendelkező, vagy erre az akkreditációra aktuálisan 

készülő, magyar nyelvű coachok bevonása oktatási programokba, amelyekkel a hazai 

coachok nemzetközi színvonalú, a legújabb trendeket követő és naprakész tudást érhetnek el, 

hazai helyszínen, magyar nyelven. 

 

 A workshopon a következő kérdésekre kerestük a választ az 

előadó saját praxisából hozott példák, valamint a résztvevők által 

megosztott ügyfeles esetek feldolgozásán keresztül. Ráadásként 

a mitológiai történet második felével is megismerkedtünk, amelyek 

további betekintést engednek a belső erőnk használatába: 

„Amikor az ügyfelek belső erejével dolgozunk, gyakori érzésünk 

lehet a bénultság, az inkompetencia, a túlzott segíteni akarás, az 

agresszió vagy akár a bosszúvágy. 

Hogyan tudjuk erősíteni magunkban azt a stabil tartóerőt, ami 

erős és biztonságos jelenlétet eredményez? Hogyan tudjuk az 

ügyfeleink erejét tudatosítani, illetve konstruktív célok 

szolgálatába állítani?” 

Horváth Tünde MCC  

http://www.coachfederation.hu/
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2017. október 12. – ICF Kompetencia Fórum, Galambos Katalin ACC: 

Középpontban a coach-etika 

 

Szinte csak akkor vesszük észre, hogy mennyire fontos, ha 

hiányzik. Pedig amikor hiányzik, akkor nagyon hiányzik, 

sok bonyodalmat és keserűséget okozva. Az etikai 

bizottság munkájának célja, hogy támogassa az ICF 

közösséget ennek a hangnak a tisztán tartásában, és az 

összehangolódásban. Miért jó nekünk, ha tisztán szól az 

alaphang, azaz vannak etikai elveink és viselkedésünk 

összhangban van az etikai elveinkkel? Mit nyerünk vele, mit 

veszítünk nélküle? 
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2017. november 23. – ICF Coach Klub, Bognár Katalin: És nekünk ki 

segít? – avagy a cipész cipője… 

 

Bognár Katalin a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület szakmai vezetője beszélt, majd az 

általuk alkalmazott szupervíziós rendszerről, hozzáadott értékéről munkájuk során. 

A workshop résztvevői betekintést nyerhettek abba, hogy milyen eszközökkel segítik az 

önreflexiós munkát és bepillanthatnak a Menedék Egyesület hétköznapjaiba. 

 

 

 

„Segíteni sokféleképp tudunk: kérdésekkel, hallgatással, támogatással, jelenléttel... Várjuk, 

hogy az ügyfeleink, barátaink, családtagjaink kérjenek tőlünk segítséget, hiszen mi 

rendelkezésükre állunk - ez a segítő identitásunk része. De vajon hogyan és mikor kérünk mi 

segítséget? Ezekről a kérdésekről gondolkoztunk közösen...” 

Bognár Katalin 
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Cselekvésorientált szupervízió Szabó Gabi MCC-vel 

 

2017-ben is folytatódott Szabó Gabi MCC cselekvésorientált szupervíziója! Célja, a coach 

szakmai munkájának, kérdéseinek megdolgozása. A csoportmunkánk módja 

cselekvésorientált, vagyis minden témát, kérdést, felvetést vizualizálunk, lejátszunk, 

különböző aspektusokból megvizsgálunk, láthatóvá teszünk, cselekvésbe fordítunk. Aki részt 

vett, dolgozhatott a saját témáin, és jófajta támogatója lehetett segédén szerepben a 

csoporttársai munkájának. 

 

 

 

„A coachnak sok ügyfele van, de az ügyfélnek csak egy coacha!” 

Szabó Gabi MCC  
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ICF Magyar Tagozata 2017 Összesítő táblázat 

ICF Hungarian Chapter 2017 

Dátum Esemény Résztvevő Előadó CCEU Csoportos 
Mentoring 

Jan_12 Szupervízió Szabó Gabi MCC-vel 8 - - - 

Jan_26 Közgyűlés+ÉvCoacha+PalybackJamboree 34 9 - - 

Feb_8 Szupervízió Szabó Gabi MCC-vel 3 - - - 

Feb_23 ICF CoachKlub: Érsek Gizella - Coaching mérése 33 1 2 - 

Mar_8 Szupervízió Szabó Gabi MCC-vel 8 - - - 

Mar_21 KompetenciaFórum: Madai Kriszta - Szupervízió 30 1 2 2 

Mar_29 ICF MAP: Mezei Andi - Intimitás 24 1 4 - 

Apr_11 CSR Rapid Randi 44 46 - - 

Apr_12 Szupervízió Szabó Gabi MCC-vel 12 - - - 

Apr_26  ICF KompetenciaFórum: Komócsin Laura & Mákos 
Nándor - Vezetők ToStop listája 

26 2 2 2 

May_9 ICF MAP: Márton Mónika - Intimitás a TA-ban, 
coachingban 

26 1 4 - 

May_17 ICF Coach Conference (ICW) - Self-Reflection 136 16 5 - 

May_23 Szupervízió Szabó Gabi MCC-vel 5 - - - 

Jun_1 ICF CoachKlub: Ladics Viktória - Action Learning 23 1 2 - 

Jun_15 Szupervízió Szabó Gabi MCC-vel 9 - - - 

Sep_14 KompetenciaFórum: Barnóczki Annamária - 
Kihangosított ügyfélgyakorlatok 

27 1 2 2 

Sep_18 CSR SE 25 13 - - 

Sep_20 ICF MAP: Horváth Tünde - Belső erő 63 1 4 - 

Sep_27 Szupervízió Szabó Gabi MCC-vel 6 - - - 

Oct_12 KompetenciaFórum: Galambos Kati - Etika 11 1 2 - 

Oct_26 Szupervízió Csetneki Csaba PCC-vel 6 1 - - 

Nov_9 Szupervízió Szabó Gabi MCC-vel 5 - - - 

Nov_23 ICF CoachKlub: Bognár Katalin - Szupervízió 
máshol 

9 1 2 - 

Dec_5 Szupervízió Szabó Gabi MCC-vel 5 - - - 

24  578 97 31 6 
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ICF Magyar Tagozata – Éves Média Riport 2017 

http://cco.hu/public-relations/uj-elnokseget-valasztott-az-icf-magyar-tagozata/ 

http://brandtrend.hu/hir/2016/01/22/uj-elnokseg-az-icf-magyar-tagozata-elen 

http://alumni.semmelweis.hu/coaching/ 

http://ww2.infovilag.hu/kereses?s=Nemzetk%C3%B6zi%20Coach%20Sz%C3%B6vets%C3

%A9g%20(ICF)%20magyar%20tagozat 

https://br.eventbu.com/city/icf-coach-konferencia-onreflexio/2836035 

http://hrpwr.hu/aktualis/cikk/lezarult_az_elso_hrkomm_award 

http://coachszemle.hu/hirek/810-ne-csak-fejbol-szivbol-is-dolgozz.html 

http://coachszemle.hu/hirek/782-kieges-es-berfrusztracio-a-nonprofit-szferaban-pro-bono-

coacholas-az-icf-tol.html 

 

Események 

Minden esemény szerepelt az MCSz és a Magyar Coachszemle eseménynaptárában 

 

Hírlevelek 

 

 42 hírlevél az idei évben, 10-zel több, mint tavaly.  

 A megnyitási arány csökkent. a legmagasabb 41,5% volt. 

 Az átkattintási arány is csökkent, a legmagasabb 12,36 %. 

 

http://www.coachfederation.hu/
http://cco.hu/public-relations/uj-elnokseget-valasztott-az-icf-magyar-tagozata/
http://brandtrend.hu/hir/2016/01/22/uj-elnokseg-az-icf-magyar-tagozata-elen
http://alumni.semmelweis.hu/coaching/
http://ww2.infovilag.hu/kereses?s=Nemzetk%C3%B6zi%20Coach%20Sz%C3%B6vets%C3%A9g%20(ICF)%20magyar%20tagozat
http://ww2.infovilag.hu/kereses?s=Nemzetk%C3%B6zi%20Coach%20Sz%C3%B6vets%C3%A9g%20(ICF)%20magyar%20tagozat
https://br.eventbu.com/city/icf-coach-konferencia-onreflexio/2836035
http://hrpwr.hu/aktualis/cikk/lezarult_az_elso_hrkomm_award
http://coachszemle.hu/hirek/810-ne-csak-fejbol-szivbol-is-dolgozz.html
http://coachszemle.hu/hirek/782-kieges-es-berfrusztracio-a-nonprofit-szferaban-pro-bono-coacholas-az-icf-tol.html
http://coachszemle.hu/hirek/782-kieges-es-berfrusztracio-a-nonprofit-szferaban-pro-bono-coacholas-az-icf-tol.html
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Weboldal statisztikák 
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ICF Magyar Tagozata - Elnökség 2017 

 

Tisztség Elnökségi Tag Neve 

Elnök Chrenóczy-Nagy Judit ACC 

Alelnök, Megbízott Elnök Csetneki Csaba PCC 

Etikai Bizottság Elnöke Szabó Gabi MCC 

Akkreditációs Igazgató Barnóczki Annamária MCC 

CSR Igazgató van der Meer Gabriella PCC 

Programok és Kommunikációs Igazgató Örvényesi Rita 

Kincstárnok-Titkár Nagy Józsa Dorottya ACC 

 

Köszönjük, hogy tagságotokkal, részvételetekkel, aktivitásotokkal támogatjátok 

munkánkat, és hogy szakmai szervezetünkön keresztül együtt építhetjük a szakma 

minőségét! 

 

Tisztelettel az ICF Magyar Tagozata Elnöksége nevében, 

 

 

Csetneki Csaba PCC 

Megbízott Elnök | Alelnök  
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