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Jegyzőkönyv

Csetneki Csaba megbízott elnök nyitja meg a közgyűlést, köszönti az egybegyűlteket, megállapítja,

hogy a megismételt közgyűlés a taglétszámtól függetlenül határozatképes.

A közgyűlés tárgya az lCF új vezetőségének megválasztása, és az egyesületi Alapító Okirat

módosításána k elfogadása.

Választási bizottság tagjai: Hegyi Nóra (elnök), Viniczai Andrea, Dr. Gogolák Zoltán

Jegyzőkönyv vezető: P. Kovács Veronika

Jegyzőkönyv hitelesítők: Hábenczius Károly és Király Gertrúd

CsetnekiCsaba mb. elnök lsmerteti a napirendi pontokat:

o Az Egyesület 2O17 évi tevékenysége (az Elnökség tagjainak beszámolója) és a pénzügyi

beszámoló ismertetése
o szavazás a 2077 évi beszámolók elfogadásáról

o lCF Magyar Tagozata Egyesület Alapító Okirat módosítása (Szavazás)

o Tisztújítás(Szavazás)
o Az Elnökség tagjainak 2018 évi munkaterve (Szavazás)

o A 2018 évi költségvetés tervezet bemutatása (Szavazás)

' Egyebek

A napirendi pontok ismertetését követően Csetneki Csaba megbízott elnök az Egyesület

taglétszámának alakulásával kezdi a 2017.évi tevékenységre vonatkozó beszámolóját. Az elmúlt
évekhez képest az Egyesület taglétszáma jelenleg a legmagasabb: a hazai Egyesületnek7O4fő, az lCF

globális szervezetének pedig t45fő tagja van. Ezt követően részletesen bemutatja az Elnökség éves

munkatervében meghatározott 3 stratégiai fókusz területen: brand építés, közösség építés,
szervezetfejlesztés - rendszerek kiépítése végzett tevékenységeit és az elért eredményeket.
Megköszöni a tanácsadó testületek tagjainak 2017,évi munkáját és együttműködését is.

A 2OL7,évi tevékenységek ismertetését követően kerül sor az Egyesület 2O77.évi pénzügyi

gazdálkodására vonatkozó beszámolóra, amelynek keretében Csetneki Csaba megbízott elnök
ismerteti a bevételek és kiadások alakulását, az elért pénzügyi eredményeket. A beszámoló során

észrevesz egy elírást - a bevételi oszlopban, a tagdíjakból származó sorra vonatkozóan -, amelynek
javítására vonatkozóan intézkedik is.

Van der meer Gabriella, az lCF magyar tagozatának leköszönő Jószolgálati igazgatója ismerteti az

Egyesület 20L7.évt jószolgálati tevékenységét, a részWevői visszajelzések alapján a programok

rendkívül pozitív értékelését. Megköszöni a programban résztvevő mentorok szupervíziós támogatását

és a közreműködő coach-ok munkáját.

Az elhangzott beszámolókkal kapcsolatban kérdés nem merül fel a jelenlévő tagság részéről, így

Csetneki Csaba megbízott elnök felkéri a 2O77,évi tevékenység és pénzügyi beszámolók elfogadásával



kapcsolatos szavazás lebonyolítására a választási bizottság tagjait. Továbbá tájékoztatja a jelenlévő

tagságot arról, hogy a bemutatott prezentációk a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az egyesült
honlapján elérhetőek lesznek.

A kézfeltartással megtartott nyílt szavazás során a jelenlévő tagság:

o eByöntetú igennel elfogadja a 2017.évi tevékenységre vonatkozó beszámolót,
o egyöntetű igennel elfogadja a 20L7.évi tevékenységre vonatkozó pénzügyi beszámolót.
. egyöntetű igennel elfogadja a 2oL7.évijószolgálati tevékenységre vonatkozó beszámolót.

A szavazást követően kerül sor a második napirendi pont ismertetésére. Csetneki Csaba mb. elnök
tájékoztatja a jelenlévő tagságot az egyesületi törvény változása miatt szükséges alapító okirat
módosításokról, amelyet mindenki megkapott email-ben is a kiküldött meghívó mellékleteként.

Az elhangzottakkal kapcsolatban egy kérdés merül felSzabó Tibor részéről: a tisztújítással kapcsolatban
tervezett változtatás nem sérti- e az egyesületi demokráciát? A kérdésre Csetneki Csaba mb. elnök
válaszol, miszerint tisztújítás esetén mindenkinek joga van pályázni, a ciklikus működés pedig a

nemzetközi lCF elvárása és ajánlása, a szervezet folyamatos működőképessége érdekében, A kérdésre

adott választ a kérdező elfogadja. Ezt követően kerül sor az Alapító Okirat módosítására vonatozó
szavazásra,

A kézfeltartásal megtartott nyílt szavazás sorána jelenlévő tagság egyöntetű igen szavazattal elfogadja
az Egyesület Alapító Okiratának módosítását,

Ezt követően Csetneki Csaba mb. elnök egyenként megköszöni valamennyi leköszönő elnökségitagnak
az Egyesület érdekében végzett munkáját.

Ezt követően kerül sor a jelenlévő tagság részvételével a tisztújító titkos szavazáshoz szükséges szavazó

lapok kiosztására, a titkos szavazásra, a szavazatok leadására. A szavazatok összeszámlálását követően
a választási bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét, miszerint:

29 igen, 1 tartózkodás szavazattal az Egyesület 2018.évi elnökének választja Csetneki Csabát;

30 igen szavazattal alelnöknek választja Nagy -Józsa Dorottyát; 30 igen szavazattal az Etikai Biztottság
elnökének választja Szabó Gabriellát; 30 igen szavazattal akkreditációs igazgatónak választja Kákonyi

Anettet, 30 igen szavazattal CSR igazgatónak választja Séra Attilát; 29 igen, 1 tartózkodás szavazattal
kommunikációs igazgatónak választja Nagy Nórát; 29 igen, 1 tartózkodás szavazattal kincstárnok -
titká rnak vá lasztja Beze rédy- Herald Balázst.

A tisztújító szavazást követően Csetneki Csaba, immáron mint az Egyesület elnöke ismerteti az

Elnökség 2018.évre vonatkozó munkatervét és az Egyesület költségvetési, pénzügyí tervét.

Alapvető cél a 2OL7.évben megkezdett munka folytatása, a HR szakmának szóló lCF programok

szervezése, a tagságnak nyújtott mentoring, szupervízió, eset megbeszélések biztosítása, az Egyesület
publicitásának és sajtó jelenlétének erősítése; az Egyesület nemzetköziségének fejlesztése, a

nemzetközi szerepvállalás erősítése; az egyesület 10. születésnapjának megünneplése a 2018.május

16.-ai konferencia keretében, valamint további programok szervezése és lebonyolítása,

A jelenlévő tagság kézfeltartássaltörténő szavazással egyöntető igen szavazattal elfogadja az Egyesület

elnökségének 2018.évi munkatervét és pénzügyi tervét is.

A Tisztújító Közgyűlést követően kerül sor a 20t7.évi Év Coach-a pályázat eredményhirdetésére. A
beérkezett pályaművek értékelését követően az Év Coach-a díjat benyújtott szakmaí pályázata és a
zsűri döntése alapján Virágh Anna kapja.



Egyéb kérés nem merült fel, így a levezető elnök berekesztette az ülést. A jelen jegyzőkönyv

határozatait Nagy-Józsa Dorottya kincstárnok-titkárvezette be az Egyesület határozatának könyvébe.

Budapest, 2018. január 18.
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