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EREDMÉNYEINK 

2018-ban az Elnökség azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a töretlen szakmai színvonal 

megtartása mellett méltóképpen ünnepelje meg az Egyesület fennállásának 10. évfordulóját.  

Minden eddigi rekordot megdöntve, több mint 1000 résztvevővel 31 sikeres rendezvényt 

bonyolítottunk le, ami azt jelenti, hogy a nyári és a karácsonyi pihenést leszámítva alig volt 

olyan hete az évnek, amikor ne lett volna tanulási lehetősége az ICF Magyar Tagozata 

egyesületi tagjainak. 

Eseményeink eddig is széles palettája idén tovább bővült, Szabó Gabi MCC vezetésével 

elindult a Bátor Vezetők klubja, ami terveink szerint állandó résztvevő marad a jövő évi 

naptárban is, mint ahogy a nagy érdeklődésnek örvendő HR BRAND(em) Konferencia is. 

Büszkék vagyunk rá, hogy a saját konferenciáink mellett a 31 esemény egyike lehetett az ICF–

Hogan együttműködésből született, kétnapos Future of Coaching in Organizations 

nemzetközi konferencia. Csetneki Csaba PCC és Nagy-Józsa Dorottya ACC szervezésével 

harmincöt ország 150 résztvevője gyűlt össze két nap közös munkára az Akvárium Klubban, 

ahol 25 nemzetközi előadótól tanulhattunk, ismerkedhettünk meg a coaching jövőjével. 

A hazai coach szakma fontos eseménye minden évben az ICF Coachkonferencia, ami idén 

a Sokszínűség témakörét járta körbe tagozatunk számos jeles képviselőjének előadása, 

workshopja mentén. Az egésznapos esemény méltó ünneplése volt az ICF Magyar Tagozata 

10. születésnapjának. 

Az év közepén elköszöntünk Kommunikációs Igazgatónktól, Nagy Nórától, aki ősztől 

Kanadában folytatja pályáját, ezúttal és még egyszer köszönjük azt a szakmai munkát és 

professzionizmust, amivel támogatta csapatunkat! Nóra helyét Bőtös Balázs ACC vette át 

megbízott Kommunikációs Igazgatóként ősszel. Balázsnak és titkárunknak, Bezerédy-Herald 

Balázs ACC-nek rengeteg munkája van abban, hogy ennyi helyen és időben találkozhattunk 

2018-ban. 

CSR programjainkat az év során Séra Attila PCC koordinálta, neki is köszönhetően a civil 

szervezetek mellett ősszel a Magyar Szervátültetettek Szövetségének vezetői is bekerülhettek 

az ICF pro bono coaching programjába, valamint tovább folytatódott a Semmelweis Egyetem 

hallgatóinak támogatása is. Ezúton is köszönjük mindannyiotoknak, hogy önkéntes 

munkátokkal támogatjátok a szervezeteket! 

Az új programok mellett a régieket is folyamatosan igyekszünk frissíteni, az idei évtől a havi 

szupervíziós alkalmakat is felváltva tartották önként jelentkező mentor-szupervízoraink, 

akiket személy szerint is felismerhettek kommunikációs Balázsunk profi ábráján.  



 

 

Utoljára, de semmiképpen sem utolsósorban, pedig van még egy számunk, amire 

nagyon büszkék lehetünk: idén 63 (nem tévedés, hatvanhárom!) személlyel bővült az 

egyénileg minősített coachok száma: 57 ACC, 5 PCC és 1 MCC minősítést szereztek 

meg 2018-ban az ICF Magyar Tagozatának tagjai! Szívből gratulálunk mindenkinek!  

A minősítések megújítását támogatandó idén összesen 48 CCE pont volt megszerezhető 

programjainkon. A minősítésekhez most már tíz nemzetközi vizsgát tett, magyar nyelvű 

assessor áll rendelkezésünkre. Bármilyen minősítéssel kapcsolatos információért továbbra is 

keressétek Kákonyi Anett PCC-t, aki csapatával szívesen felel minden akkreditációval 

kapcsolatos kérdésre, legyen az egyéni, vagy a képzésekre vonatkozó.  

Az alábbiakban találjátok az idei eseményeink rövid összefoglalóját, kérdéseitekkel, 

javaslataitokkal továbbra is, kérlek, forduljatok hozzánk, illetve a programok szervezéséhez 

folyamatosan várjuk a segítséget tőletek is.  

Dolgozzunk rajta közösen, hogy 2019-ben újra rekordot dönthessünk! 

Építsük együtt a hazai coaching minőséget szakmai szervezetünkkel! 

 

 

 

 



 

2018. január 18. – Tisztújító Közgyűlés 

Az ICF Magyar Tagozatának 2018-as évi első ülésén, a Tisztújító Közgyűlésen a tagság 

többek között elfogadta a 2017. évi beszámolót, megválasztotta új tisztségviselőit és elfogadta 

a 2018. évi munkatervet. 

 

 

2018. január 18. – Év ICF-Coacha Díj átadása 

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 coachingfolyamatuk esetleírását elkészítik, és e-mailben beküldik a tagozathoz.  

A beérkezett pályázatokat egy szakmai grémium bírálja el (tagjai 2018-ban Madai Kriszta 

PCC, Gosztonyi László PCC, Tóth Annamária és Vízi Beáta PCC voltak).  

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 coachingesetet és a szakmaiságot értékeljük. 

A 2017-es év győztese a zsűri egyértelmű döntése alapján Virágh Anna lett, részlet a győztes 

pályázatából: 



 

„A sok cél eleinte kis bizonytalanságot jelentett, de megtaláltuk azt, ami szinkronizálta őket: 

felnőtté válás, függetlenség. Erre szerződtünk, ez hierarchiát teremtett a részcélok között. 

Kettőnk kapcsolati dinamikáját végig jellemezte a biztonságos légkörben erőgyűjtés, 

megnyugvás és a lendítés, komfortzónából való kipiszkálás váltakozása. A lendítés 

interakciói elől többször elbújt, terelt. De erre világítva, mint a kisgyerek, akit bújócskában 

megtalálnak, nevetve elő-előbújt és lendült. Rövid és hosszabb távú hatásai is a vizualizált, 

verbálisan kiszínezett képeknek volt.” 

Szupervízió, mentoring, esetmegbeszélés 

Az ICF Magyar Tagozataként mindig is nagy hangsúlyt fektettünk a szupervízió fontosságára. 

Ezért ösztönözzünk szupervízor és mentorcoachainkat arra, hogy tagjainknak csoportos 

szupervíziós lehetőséget nyújtsanak a CSR program keretében, és azon túlmenően is. 2018-

ban minél több szupervízor és mentor kollégánkat terveztünk bevonni ebbe a munkába, hogy 

bátran válogathassatok, és minél többféle módszert, megközelítést, személyiséget 

tapasztalhassatok meg! 

 

2018. január 24.  Szabó Gabi MCC 

2018. február 27.  Csetneki Csaba PCC 

2018. március 27.   Barnóczki Annamária MCC 

2018. április 23.   Kállay Natália MCC 

2018. szeptember 12. Tegyi Enikő PCC 

2018. október 25.  Gosztonyi László PCC 

2018. november 22.  Márton Mónika PCC 



 

2018. február 1. – HR BRAND(em): Utódok, tehetségek, nemzedékek 

 

 

Az ICF Magyar Tagozata ismét egy olyan szakmai napot szervezett, ahol teret adott a HR-

szakemberek, szervezeti vezetők és a coachok eszmecseréjének, bemutatva a legfrissebb 

kutatásokat, keretet adva mind a gyakorlati tapasztalatok megvitatásának, mind a tudásátadásnak.  

 

A Harvard Egyetem kutatása szerint a hosszú és egészséges élet titka földrészektől és kultúrától 

függetlenül az, ha a különböző generációk, nemzedékek egymást tisztelve és értékelve élnek. Akár 

Szardíniáról, akár egy Japán szigetről volt szó, azt találták, hogy ezeken a helyeken megbecsülik 

a kort, figyelnek egymás véleményére, meghallgatják és meghallják egymást. De hogyan igaz ez 

egy szervezetre, melynek életében alapvető fontosságú, hogy meddig és milyen minőségben 

működik? Érdekes analógiákat találhatunk: a cég élettartalmát meghatározza, hogy láthatóak-e az 

utódok, tehetségek, hogy a nemzedékek, generációk egymás felé fordulva dolgoznak-e, tisztelik-e 

egymást. 

 

Ezeket a kérdéseket jártuk körül több mint 50 megjelent cég és az ICF-coachok segítségével.  

 



 

2018. február 15. – ICF Coachklub: NLP eszközök a coachingban 

 

Az NLP (Neuro Lingvisztikus Programozás) – egy tudomány 

és csakúgy, mint a coaching – egy fejlesztő módszer. A Neuro 

Lingvisztikus Programozás azt az alapvető dinamikát írja le, 

hogy az elme (neuro) és a nyelv (lingvisztikus) kapcsolata és 

kölcsönhatása milyen hatással van a testünkre és 

viselkedésünkre (programozás). Egy coachingfolyamat során 

a coachnak nagy hangsúlyt kell fektetnie mind az ügyfél 

verbális kommunikációjára, mind pedig a nonverbális 

kommunikációra (testbeszédre). Ezek kombinációjának 

segítségével tudjuk megismerni ügyfelünket és hatékony 

támogatást nyújtani számára a folyamatban. Az a coach, aki 

elsajátítja az NLP coachinggal is ötvözhető elemeit/eszközeit, 

egy egyedi és minden eddiginél hatékonyabb coachingfolyamatot biztosíthat a hozzá forduló 

klienseknek, akik ezáltal megtapasztalhatják az NLP módszerben rejlő erőt. Mindennapi életükbe 

beépítve a módszert, az ügyfelek jelentős fejlődést érhetnek el kommunikációjukban, akár üzleti, 

akár magánéletükben. S. Tóth Márta nemzetközileg minősített NLP tréner a kétórás interaktív 

workshop során bemutatta azokat a leghasznosabb NLP-eszközöket, amelyek sikeres és tartós 

változást biztosíthatnak az együttműködésre épülő coachingfolyamatában. 

 

2018. március 6. – ICF MAP, Kállay Natália MCC: Az őszinteség 

határai 

 

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 bizalom alapja az őszinteség? 

● Hol van coachként az őszinteséged határa? 

● Mennyire hasznos az őszinteség? 

● Mikor mondod el coachként a véleményedet? 

● Mit gondolsz beavatkozásnak? 

● Hol van a beavatkozásaid a határai? 

● Mi az elsődleges szándékod coachként? 

Ezeket a témákat jártuk körül 4 órában mestercoachunk segítségével, ahol volt lehetőségünk 

élőben is megfigyelni egy MCC coachot munka közben. Jung egy helyütt azt írta: „Senkit sem 

kísérhetsz tovább, mint ameddig te magad mentél.” Együtt néztünk rá, hogy ki merre jár. 

 

2018. március 29. – Tegyi Enikő PCC: Konfliktus? Konfliktus! 

 

 

Amikor az ügyfél konfliktusos helyzetet hoz, esetleg konfliktusnak érzékelt helyzetben találjuk 

magunkat magával az ügyféllel, ott érzelmek, indulatok jönnek mozgásba, és szükség van a 

helytállásunkra, érzelmi szakítószilárdságunkra, magyarán belső erőnkre. Jól jöhetnek esetleg jól 

elővehető konkrét eszközök is – ez utóbbiban most is támaszkodhatunk a brief coachingot 

évtizedek óta kutató, továbbfejlesztő nemzetközi kollégák által „feltalált” egyszerű eszközökre.  

Ezeket volt lehetőségünk megismerni, valamint rávilágítani saját konfliktushoz fűződő 

viszonyunkra.  



 

2018. április 12. – VII. ICF Civil Rapid Randi 

 

Célunk 2018-ban az volt, 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 6 év tapasztalatai azt mutatják, hogy nagy az igény a 

személyes fejlődésre és ügyfeleink kifejezetten hasznosnak ítélték meg a coachingfolyamatot, 

96%-uk újra belevágna, ha lehetne. 

 

2018-ban 45 résztvevővel zajlott a Rapid Randi a MagnetHázban, ezúttal is köszönjük a 

részvételeteket és a támogatásotokat.  

  



 

2018. április 19–20. – ICF & Hogan introduces: Future of Coaching in 

Organizations 

 

 

2018. április 19–20-án 35 ország 150 résztvevőjével és 25 nemzetközi előadóval került 

megrendezésre az első regionális ICF nemzetközi konferencia, melynek fő támogatója és szervező 

partnere a Hogan Assessment volt. Az ötlet az ICF EMEA régiójának szintjén született meg, és az 

ICF és a Hogan között globális szinten fennálló partnerséget kívánta egy rendezvény keretein belül 

bemutatni.  

  

Az ICF részéről fontos feladatunknak tartjuk, hogy minél szélesebb körökben megismertessük a 

szervezetünk által képviselt magas minőségű szakmai munkát és a coaching szakma 

sokoldalúságát. Magyar tagozatként pedig kiemelten igyekszünk nemzetközi betekintést adni a 

szakma irányzataiba, a legfrissebb kutatásokon és trendeken keresztül. 

 

A meghívott előadók között mind a coach szakma, mind a vállalati oldal képviselői jelen voltak, 

akik előadások, workshopok és kerekasztal-beszélgetések keretében adtak betekintést a szakma 

fejlesztési, fejlődési irányaiba. Volt szó a coaching határairól, felhasználási területeiről, a vezetők 



 

fejlesztéséről és fejleszthetőségéről, de nem maradhatott ki az etikus döntéshozás és a coachok 

önfejlesztése, önvizsgálata sem.  

  

A résztvevők külön kiemelték, hogy milyen egyedülálló élmény volt egy ilyen nyitott, befogadó 

szakmai közegben dolgozni. Egészen rendkívüli, szakmai konferenciától ritkán megélhető 

hangulatot teremtett maga a helyszín, az Akvárium zsibongása, a rengeteg, eddig csak 

levelezésből, vagy videokonferenciákról egymást ismerő arcok első találkozása. Dr. Robert Hogan 

elsöprő sikerű esti keynote-jával már magában olyan alaphangulatot teremtett, am i átölelte az 

egész rendezvényt. Az est házigazdái, Csetneki Csaba PCC (ICF Magyar Tagozata – elnök) és 

Fehér Zsolt (Hogan Assessment – európai igazgató) voltak. Hazai szemmel külön érdekes volt látni 

azokat a kutatásokat is, amik megmutatták, hogy milyen fejlődési íven van a coaching szakmánk, 

hol lesz a kontinens a következő 15 évben, és hol van az Újvilág most. Izgalmas volt nemzetközi 

szaktekintélyektől, velük együtt tanulni, és a rendezvénnyel hozzájárulni a szakma 

kapcsolódásainak és minőségének erősítéshez. 

  

Köszönet a szervezőcsapatnak: az ICF EMEA, a ICF Magyar Tagozata és a Hogan 

Assessment munkatársainak és az önkénteseknek! 

 

 

2018. április 26. – ICF Kompetenciafórum a Coach Akadémiával: A 

PCC-n innen és túl 

 

A hazai coachképzés meghatározó intézménye, a két, ICF által akkreditált (ACTP és ACSTH) 

business coach képzést biztosító a Coach Akadémia (coachakademia.hu) tavasszal ünnepelte 

megalapításának 10. évfordulóját. Az akadémia alapító oktatói segítségével vettük át a PCC 

szinthez megfelelő kompetenciákat, és akváriumcoachingok, valamint azonnali visszajelzés 

segítségével mélyíthettük tudásunkat. 

 



 

2018. május 10. – Bátor Vezetők szimultán coachingban 

Gyakran használunk jelzőket a szervezeti vezetőkre:  

● Eredményes, hatékony, csapatépítő, újító, elkötelezett, vizionáló... a bátor szót ritkábban 

említjük 

● A mai korban már mást jelent bátornak lenni, mint elődeink idején 

● Bátorság lehet, ha valaki transzparens, őszinte, nyílttá teszi, hogy mi zajlik benne, felvállalja 

a kérdéseit, dilemmáit 

● Bátor, ha fejlődni, megújulni akar, és ehhez elfogadja egy coach támogatását 

A Vállalati klubunk új rendezvénysorozatára mindig egy ilyen vezetőt hívunk. Arra invitáljuk, hogy 

dolgozzon magán és kérdésein, két coach szimultán munkájával. 

Így több dolog is láthatóvá válik egyszerre. Hogyan dolgoznak a coachok, milyen különböző módon 

közelítik meg a témát. Hogyan halad a gondolkodásában a vezető, mi hat rá, mi hasznos számára. 

Bátor kísérlet, erős tanuló térben. 

 

 

 

2018. május 10.  Bátor vezető: Bóka László 

   Coachok: Bite Barbara PCC és Bubik Szabolcs PCC 

2018. szeptember 6. Bátor vezető: Mezőségi Richárd 

   Coachok: Séra Attila PCC és Szilvási Gabriella ACC 

2018. október 10. Bátor vezető: Koppány Gergely 

   Coachok: van der Meer Gabriella PCC és Gosztonyi László PCC 

2018. november 7. Bátor vezető: Mokos Katalin 

   Coachok: Vízi Beáta PCC és Csetneki Csaba PCC 

2018. december 13. Bátor vezető: Steigervald Krisztián 

   Coachok: Kákonyi Anett PCC és Bőtös Balázs ACC 



 

2018. május 15. – ICF Coach Konferencia: Sokszínűség 

 

Megtiszteltetés, hogy 14 előadóval, 12 szekcióban és több mint 120 résztvevővel 

ünnepelhettünk együtt! 

Az ICF Magyar Tagozata évek óta a Nemzetközi Coaching Héthez (ICW) kapcsolódóan tartja 

meg éves nagy eseményét, az ICF Coachkonferenciát. Idén ez az esemény a Sokszínűség 

témakörét járta körbe, illetve egyben az ICF Magyar Tagozatának 10. születésnapját is fémjelezte 

2018. május 15-én a Telekom Székház Tölösi Konferencia Központjában. 

Külön örömünkre szolgált, hogy számos korábbi elnök, elnökségi tag és előadónk, valamint több 

más coachszervezet képviselője tudott velünk lenni ezen a számunkra nagyon fontos napon. 

Az évfordulók, születésnapok mindig jó alkalmat adnak a számvetésre. Ezt célozta meg Csetneki 

Csaba PCC, a magyar tagozat elnöke is nyitóbeszédében, ahol az elmúlt 10 év közös 

munkájának eredményeire, és a jövő irányaira nézhettünk rá. 

Munkánkra a sokszínűség sok szempontból jellemző, akár magunkat mint coachinggal foglalkozó 

szakembereket, az általunk alkalmazott eszközöket, módszereket, irányzatokat, vagy éppen 

ügyfeleinket és a szervezeteket nézzük is. Ezen szempontok mentén, három szekcióban – 

Coach(ing) / Ügyfél / Szervezet – szintjén vizsgáltuk meg, miként is tudjuk a bennünk rejlő 

sokszínűséget kiaknázni, eredményesen felhasználni munkánk során, és hogy ez ügyfeleinket 

miként is támogathatja a lehető leghasznosabb módon. 

Az egész napos munka számos hasznos eszközzel szolgált a résztvevők coaching munkájához, 

sok tanulást-tanulságot és kapcsolódást adott, valamint rengeteg, izgalmas eredménnyel 

kecsegtető együttműködést indított el. Ízelítőül kattints az esemény hangulatfilmjéért. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dfOfbwKDeKo&feature=youtu.be


 

2018. június 4. – ICF Coachklub: Tóth Csaba interkulturális DISC 

Amikor az emberek nem jönnek ki egymással, akkor 

általában nem az a probléma, hogy inkompatibilisek, 

hanem hogy túl merevek és nincs önismeretük. Az, 

hogy hogyan gondolkodunk, érzünk és viselkedünk, a 

tapasztalatunk formálja és olyan automatikus reakciók 

irányítják, amelyeket olyan értékek és hitek 

befolyásolnak, amelyekről nem is tudunk az esetek 

95%-ban. A kulturális különbségek személyes 

különbségek. Egy cégnek nem kell multinacionálisnak 

lennie ahhoz, hogy multikulturális legyen, elég, ha több, 

mint egy ember dolgozik ott és ők nem ugyanúgy 

gondolkodnak és viselkednek. A 2 órás, interaktív 

workshop a következő témákat érintette: 

● A különbség az interkulturális és internacionális tréning között. 

● A 6 fő ok, amiért a múlt századi megoldások nem hozzák azt az eredményt, amit ígérnek. 

● Melyik típusú diverzitás garantál jobb teljesítményt és melyikkel foglalkoznak a legtöbbet? 

● Miért használja a világ #1 coacha, John Mattone (Steve Jobs coacha) az Intercultural DISC 

modellt? 

 

2018. szeptember 20. – ICF Coachklub Örvényesi Ritával: 

Fogyatékkal élők coachingfolyamatban 

 

Mi történik, amikor coachként rájössz, hogy más nyelvet beszélsz te, és 

mást az ügyfeled? Ki alakítja a kommunikációt? Hogyan épül fel a 

megértés? Mi történik, ha az eddig működő kommunikációs rutinok nem 

működnek? 

 

Az este folyamán Horváth Zsófi jelnyelvi tolmács volt Rita segítségére.  

Korábbi munkái során Rita – marketing-igazgatóként – többször 

találkozott olyan Corporate Social Responsibility (CSR) programokkal és 

munkaterületekkel, melyek lehetővé tették, hogy közelebbi kapcsolatba 

kerüljön mozgás-, látás- vagy hallássérült és szellemi fogyatékossággal 

élő emberekhez. Mindig felemelő és megható érzés volt számára részese lenni a sérült emberek 



 

boldogságának, boldogulásának. Ezért döntött úgy, hogy munkájával a fiatal nagyothallókat segíti: 

a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével együttműködve csoportos foglalkozásokat és 

egyéni coachingfolyamatokat vezet térítésmentesen.  

2018. szeptember 20. – ICF MAP: Horváth Tünde MCC: Seb mélyén 

az áldás 

Mindannyian azt tanuljuk, hogy irigynek lenni nem szép dolog, miközben az irigységünk erős 

útjelzőként is tud szolgálni, hogy olyan irányba vigyük az életünket, olyan tulajdonságokat 

fejlesszünk ki magunkban, amit a környezetünkben valaki más testesít meg számunkra. 

Hálát pedig leginkább olyankor szeretünk átélni, amikor egy élmény, kapcsolat vagy tárgy 

valamiféle jóval vagy széppel gazdagítja az életünket. 

Amikor szimbolikus értelemben megsebződünk, 

mert például a munkatársaink azt jelzik vissza, hogy 

nehéz velünk együttműködni, vagy a főnökünk úgy 

tálalja a tőlünk elvett ötletet, mintha az az ő fejéből 

pattant volna ki, akkor a hálaérzéshez egyáltalán 

nem férünk hozzá. Az irigységünk pedig kap egy 

cinikus felhangot: „bárcsak én is tudnék ennyire 

arcátlan lenni, akkor sokkal előbbre tartanék.” 

  

A 4 órás workshop során azt vizsgáltuk meg, hogy 

coachként hogyan tudunk hozzáférni a saját 

sebeinkben rejlő áldáshoz, illetve hogyan tudjuk 

ügyfeleinket ugyanebben támogatni. 

 

 

2018. október 9. – ICF CSR Semmelweis Egyetem 

Októberben 3. alkalommal indult el az ICF Magyar Tagozat Semmelweis Egyetemmel közös CSR 

programja. Célunk a végzős hallgatók támogatása saját, illetve csoportos kérdéseik 

megválaszolásában. 2018-ban harmincketten részt is vesznek folyamatban, 7 csoportos folyamat 

és 2 egyéni indult el. 

Nagyon büszkék vagyunk az elért eredményekre, amit az is bizonyít, hogy idén megpályáztuk az 

ICF nemzetközi Gift of Coaching díját, reményeink szerint ezzel a programmal meg tudjuk mutatni, 

milyen hasznos és sokrétű támogatást nyújtunk veletek közösen a coaching népszerűsítse 

érdekében.  



 

2018. október 18. – ICF Coachklub: Csanádi Péter PCC az etikáról 

Péter így mutatta be workshopját: „Kezdő coach koromban a 

következő helyzetbe kerültem. A megbízó cég – a coachee-val 

egyetértésben – azzal bízott meg, hogy segítsem javulni, fejlődni az 

egyik vezetője elköteleződését, vezetői hatékonyságát.  

 

A coachingfolyamat során arra jutott a coachee, hogy a jelenlegi 

vezetői feladatai, szerepe nem elégíti ki elképzeléseit, életcélja 

megváltozott, átalakult, szeretne más szakmai karriert és életutat 

keresni – legszívesebben elmenne jelenlegi munkahelyéről. Komoly 

gondjaim keletkeztek: nem tudtam, mi tévő legyek. Legyek lojális a 

megbízómhoz (a céghez), aki a felkérést, a megbízást adta, vagy 

támogassam az ügyfelemet (a coachee-t), akivel a pszichológiai szerződést megkötöttem a 

személyes fejlődésére? Későbbi coachpályafutásom során is találkoztam hasonló 

értékkonfliktusokkal. Minél tapasztaltabb lettem, annál könnyebben oldottam meg a hasonló 

helyzeteket. Ma ott tartok, hogy az etikus működés, az etikai szabályok jól tudják támogatni a coach 

tevékenységemet, kapcsolatomat a megbízóval és az ügyfelemmel.” 

Ezeket az értékkonfliktusokat néztük át és dolgoztuk meg Csanádi Péter PCC segítségével.  

 

2018. november 8. – ICF MAP Barnóczki Annamária MCC-vel: Az 

igazat halld, ne csak a valódit! 

Hova visz bennünket és az ügyfelet a másfajta hall(gat)ás? 

● Mit hallok meg, amit eddig nem hallottam? 

● Mit érzékelek még, amit eddig nem érzékeltem? 

● Hogyan tudom a hatékonyabb coaching szolgálatába 

állítani ezt a plusz tudást? 

És mindennek mi köze a polaritásokhoz?  

Ezeket a kérdéseket néztük meg Annamari segítségével. A 4 

órában gyakorlatiasan, feladatokkal néztünk rá, micsoda 

különbségeket rejthet az, amit hallunk, és az, amit az ügyfél 

megosztani készült. Hanganyagok, coachingülések részletei voltak segítségünkre, hogy külső 

szemmel tudjunk ránézni saját hall(gat)ásunkra.  

 



 

2018. november 28. – ICF CSR a szervátültetettek szövetségével 

Újabb CSR program indult el, ami abban más, hogy a támogatást egy országos lefedettségű, 

önkénteseket tömörítő, segítő szervezet kapja. A Monori Nyerges Hotelben rapid randiztunk a 

Magyar Szervátültetettek Szövetségével. 

A „mi is az a coaching” prezentáció után a vezetőség minden tagja részt vett az ismerkedésben, 

kíváncsiak és lelkesek voltak.  

Ez volt az első olyan próbálkozásunk, ahol a kollégák nagy része „önéletrajz formájában” volt 

jelen, egy beszélgetés, egy önéletrajz volt a körforgás. A közös munka eredménye 13 pár kezdi 

el a közös munkát, folyamatot a CSR programunk keretében. 

 

2018. november 29. – ICF Coachklub Pikó Andrással: Ügyfél és coach 

kommunikációja 

Újságíró és interjúalany, coach és ügyfél. Az, hogy mindkét fél számára sikeres lesz-e a 

találkozásuk, alapvetően a kettejük közötti kommunikáción múlik. Hogyan lehet átalakítani a 

bonyolult alá- és fölérendeltségi viszonyokat, kioltani a belső feszültségeket és ellenállásokat, 

olyan bizalmi viszonyt kialakítani, mely mindkét felet érdekeltté tegye a közös sikerben? Egy 

gyakorló újságíró-kérdező osztotta meg évtizedek alatt felgyűlt tapasztalatait és dilemmáit. 

 

Pikó András újságíró, szerkesztő, kommunikációs 

szakember. Dolgozott az írott sajtóban, készített 

televíziós műsorokat, de leginkább a rádiózás áll 

közel hozzá. Lassan három évtizednyi mikrofon 

mögött eltöltött idő alatt, számos emlékezetes 

beszélgetéssel a háta mögött még mindig kutatja: 

mitől válik mások számára is élvezhetővé egy 

beszélgetés, és ami még nagyobb titok, miként 

lesz a kérdező és a kérdezett számára is felemelő élménnyé. 

  

 

 

 

  



 

Az ICF Magyar Tagozata 10 éves 

Az ünneplést tortával kezdtük a májusi Sokszínűség konferencián, és ősszel is többször 

visszaköszönt a 10-es szám. Születésnapunk apropóján, a 10-es szám bűvöletében és általa 

inspirálva: 

 Több, mint 1000 (10X100) résztvevő programjainkon 

 10 nemzetközi vizsgát tett, magyar nyelvű assessor 

 10 tagunk nyújtott pro-bono mentoring-szupervíziós-esetmegbeszélős alkalmat 

tagjainknak, együttesen több mint 100 kollégának adtak szakmai támogatást 

 Ősszel a Tagozat történelmének 10. CSR programja indult el az SE-vel közös 

szervezésben 

 10 coachcsal elstartolt az Ép Testben Ép Coach című kampányunk, ami tavaszi 

szabadtéri, mozgalmas programjainkat vezeti fel 

 

’10 is the magic number’ 

 

 

  



 

ICF Magyar Tagozata – Eseményeink számokban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum Esemény Résztvevők Előadó CCEU
Csoportos 

mentoring
Szupervízió

Jan_18 Közgyűlés+ÉvCoacha+ÉvadnyitóPiknik 30 - - - -

Jan_24 Szupervízió Szabó Gabi MCC-vel 4 1 - - 2

Feb_1 ICF HR BRAND(em)Konferencia: Utódok - Tehetségek - Nemzedékek 161 56 - - -

Feb_15 ICF CoachKlub S.Tóth Mártával: NLP eszközök a coachingban 30 1 2 - -

Feb_27 Szupervízió Csetneki Csaba PCC-vel 3 1 - - 2

Mar_6 ICF MAP - Kállay Natália MCC: Az őszinteség határai 24 1 4 - -

Mar_27 Szupervízió Barnóczki Annamária MCC-vel 10 1 - - 2

Mar_29 ICF KompetenciaFórum: Tegyi Enikő PCC - Konfliktusok 21 1 2 2 -

Apr_11 MCSZ - GDPR 90 1 - - -

Apr 12 CSR Rapid Randi - ICF&MagNetBank & Civilek 45 - - - -

Apr_19-20 ICF Hogan introduces: Future of Coaching in Organisations 114 25 7 - -

Apr 23 Szupervízió Kállay Natália MCC-vel 3 1 - - 2

Apr_26 ICF KompetenciaFórum: CoachAkadémia PCC-n innen és túl 24 4 2 1 -

Maj_10 ICF Vállalati Klub: Bátor vezetők szimultán coachingban 16 3 2 - -

Máj_15 ICF CoachKonferencia: Sokszínűség 130 14 5 - -

Jun_4 ICF CoachKlub: Tóth Csaba, iDISC 11 1 2 - -

Sep_6 ICF Vállalati Klub: Bátor vezetők szimultán coachingban 34 3 - - -

Sep_12 Szupervízió Tegyi Enkő PCC-vel 13 1 - - 2

Sep_20 ICF CoachKlub: Örvényesi Rita, Fogyatékkal élők coachingja 8 1 2 - -

Sep_25 ICF MAP - Horváth Tünde, MCC: Seb mélyén az áldás 80 1 4 - -

Sep_26 MCSZ - Etikai workshop 11 1 2 - -

Oct_9 CSR ICF&SE- medical students 30 15 - - -

Oct_10 ICF Vállalati Klub: Bátor vezetők szimultán coachingban 25 3 2 - -

Oct_18 ICF KompetenciaFórum: Csanádi Péter PCC, Etika 10 1 2 2 -

Oct_25 Szupervízió Gosztonyi László PCC-vel 8 1 - - 2

Nov_7 ICF Vállalati Klub: Bátor vezetők szimultán coachingban 19 3 2 - -

Nov_8 ICF MAP - Barnóczki Annamária MCC: Az igazat halld, ne csak a valódit! 30 1 4 - -

Nov_22 Szupervízió Márton Mónika PPC-vel 8 1 - - 2

Nov_28 CSR Rapid Randi - ICF&OrganTransplats 18 6 - - -

Nov_29 ICF CoachKlub: Pikó András 11 1 2 - -

Dec_13 ICF Vállalati Klub: Bátor vezetők szimultán coachingban 20 3 2 - -

5

ICF Magyar Tagozata 2018

31 1041 153 48 14



 

ICF Magyar Tagozata – Elnökség 2018 

   

Tisztség Elnökségi Tag 

Elnök Csetneki Csaba PCC 

Alelnök Nagy-Józsa Dorottya ACC 

Etikai Bizottság Elnöke Szabó Gabi MCC 

Akkreditációs Igazgató Kákonyi Anett PCC 

CSR Igazgató Séra Attila PCC 

Programok és Kommunikációs Igazgató Nagy Nóra, Bőtös Balázs ACC 

Kincstárnok-Titkár Bezerédy-Herald Balázs 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 

Elnök 


