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Tárgy: Pályázat Alelnöki tisztségre 2020-as évre 

Tisztelt Zilahi Angéla, tisztelt Választási Bizottság! 

Alulírott Kákonyi Anett, jelen levelemmel megpályázom az ICF Magyar Tagozatának Alelnöki 

pozícióját a 2020-as évre. 

A pályázati kiírásnak megfelelően vállalom: 

 az ICF Magyar Tagozat Egyesületi tagságot továbbra is

 aktív részvételt az elnökségi üléseken

 az elnökség – igazgató tanács működésének támogatását

 a Tagozat épülését és a Tagság fejlődését támogató célok, fókuszterületek

definiálását a 2020-as évre

 minimum egy vagy két fókuszterület megvalósítását

 transzparens kommunikációt

 beszámolási kötelezettséget az Elnökség és a Tagság felé.

Eddigi tapasztalatom, amivel hozzá tudok járulni a Tagozat munkájához: 

 2011. óta foglalkozom coachinggal, 2006. óta emberek fejlesztésével.

 900+ ügyfél-órával rendelkezem.

 2015-ben szereztem ACC, majd 2018-ban PCC minősítést.

 5 éve veszek részt a magyar tagozat CSR projektjeiben coachként.

 16 évet töltöttem el nagyvállalatoknál, ahol projektvezetőként és vezetőként is

hosszú éveket dolgoztam. Ez a tapasztalatom lehetővé teszi, hogy csapatokat

vezessek, és összefogjak nagyobb komplexitású projekteket.

 Trénerként több alkalommal tartottam vezetői programok során coach

képzéseket.

 Szakmai ismereteimet és önismeretemet folyamatosan bővítem: jelenleg a norvég

Gestalt Terapeuta képzés utolsó éves hallgatója vagyok, és tavaly elvégeztem

Szervezetfejlesztő Team Coach képzést.



 5 éve veszek részt a magyar tagozat életében.

 A Magyarországi Coach Szervezetek Szövetségében (MCSZ), részt veszek a

Minősítési és Képzési Tanácsadó Testület munkájában.

 2018-ban és 2019-ben workshopot tartottam az ICF Magyar Tagozatának Coach

Konferenciáján, és kerekasztal beszélgetést vezettem a HR BRAND(em)-en.

 2 évet töltöttem Akkreditációs Igazgatói pozícióban és vezettem az akkreditációs

csapatot.

Munkám során magas színvonalra, pontosságra törekszem és következetesen viszem végig az 

általam kezdeményezett vagy rám bízott feladatokat.   

Eredményeim Akkreditációs igazgatóként a 2019-es évben: 

 4 CoachKlub és 3 Kompetencia Fórum szervezése, ahol összesen 148 vendégünk
volt.

 17 program megrendezése, ahol összesen 39 CCEU volt szerezhető.

 1 etikai témájú workshop, melyen 2 pont volt szerezhető, mely hozzájárult a
minősítés meghosszabbításához szükséges 3 pont teljesítéséhez.

 Az ICF Global változásainak kommunikálása, a tagság szakmai támogatása a
minősítések és a program akkreditációk tekintetében. Két FB live eventet is
csináltam. Az elsőn általános tájékoztatás volt a minősítések megszerzéséről, a
második pedig az új kompetenciák bemutatásáról szólt.

 Minősítések megszerzésének promotálása: idén 7 ACC, 5 PCC és 3 MCC minősítést
szereztek tagjaink.

 Részt vettem az év ICF Coacha pályázat átalakításában és a beérkezett pályázatok
elbírálásában.

 Aktív részvétel a két konferenciánk szervezésében. Mindkét konferencia sikerrel
és nagyon jó visszajelzésekkel zárult. A két eseményen összesen 365 résztvevő vett
részt.

 A 2018-as évben toborzott akkreditációs csapattal tovább folytattuk a munkát és
2019-ben:
o elindítottuk a mentor-coachok rendszeres találkozóit. 3 alkalmat tartottunk,

ahol szakmai kérdéseket vitattunk meg egymás között;
o honlapot naprakészen tartottuk és kiegészítettük az akkreditált képzések

listájával;
o az akkreditált iskolákat kétszer is kontaktáltuk az év során és egyeztettük velük

az adataikat, majd a módosításokat megküldtük az ICF Globalnak is;
o elkészült egy sajtónak szóló FAQ, ami az új honlapra lesz feltéve;
o folyamatosan jeleztünk azoknak a coachoknak és képzőhelyeknek, akik az ICF-

re történő hivatkozásokat nem megfelelően használták.



 Céljaim között szerepelt a „single point of contact”-tá válás, azaz minden jelenlegi és jövőbeli

tagunk számára egyértelművé tenni, hogy az akkreditációs folyamatokkal kapcsolatban, hol
érheti el az őt érdeklő információkat, hol és kitől kaphat választ az őt foglalkoztató kérdésekre.
Ebben is sikerült jelentős előrehaladást elérni.

Céljaim Alelnökként a 2020-as évben: 

 Szeretném továbbfolytatni azt a szakmai munkát, amit az elmúlt két évben

megkezdtünk.

 Az ICF fontosságának, az ICF márka elfogadottságának további népszerűsítése a

tagozat tagjai, más coachok és HR szakemberek körében. A piac folyamatos

edukációja. A coachoknak, HR szakembereknek, képzőhelyeknek szóló

programjaink továbbfejlesztése és bővítése.

 Nemzetközi jelenlétem és szerepvállalásaim erősítése. Megválasztásom esetén,

2020-ban én képviselhetem a Magyar Tagozatot a Global Leaders Forum-on, ahol

lehetőségem lesz mélyebb szinten belelátni a Global működésébe és a nemzetközi

kapcsolataink erősítésére.

 Elnökségi pozícióra való felkészülés.

Az ICF és a coaching szakma iránti elkötelezettségem, eddigi tapasztalataim és eredményeim 

alapján úgy gondolom, alkalmas vagyok az Alelnöki pozíció betöltésére.  

Örülnék, ha a jövőben is hozzájárulhatnék az ICF Magyar Tagozatának elnökségi tagjaként a 

szakmai közösségünk növekedéséhez és fejlődéséhez. 

Budapest, 2019. november 25. 

Kákonyi Anett 


