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Tisztelt Hábenczius Károly, tisztelt Választási Bizottság! 

 

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

pozícióját a 2021-es évre. 

 

A pályázati kiírásnak megfelelően vállalom: 

• az ICF Magyar Tagozat Egyesületi tagságot továbbra is 

• az elnökségi ülések szervezését és levezetését 

• az elnökség – igazgató tanács működésének vezetését 

• a Tagozat épülését és a Tagság fejlődését támogató célok, fókuszterületek 

definiálását, és megvalósítását a 2021-es évben 

• transzparens kommunikációt 

• beszámolási kötelezettséget az Elnökség és a Tagság felé. 

 

Eddigi tapasztalatom, amivel hozzá tudok járulni a Tagozat munkájához: 

• 2011. óta foglalkozom coachinggal. 

• 2000+ ügyfél-órával rendelkezem. 

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

• 6 éve veszek részt az ICF Magyar Tagozata életében. 2 évet töltöttem Akkreditációs 

Igazgatói pozícióban és vezettem az akkreditációs csapatot. 2020-ban Alelnökként 

támogattam a szervezet működését. 

• Többször tartottam workshopot az elmúlt évek Coach Konferenciáin, csináltam 

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

• 6 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.  



 

 
 
 

• Szakmai ismereteimet és önismeretemet folyamatosan bővítem: májusban 

végeztem a norvég Gestalt Terapeuta képzésen, és idén ősztől a METU business és 

team coach képzésének hallgatója vagyok. 

 

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

általam kezdeményezett vagy rám bízott feladatokat.   

 

Eredményeim Alelnökként a 2020-as évben: 

• Coach Konferencia projekt vezetése. Egy nagyon aktív, jól teljesítő csapatot 
sikerült toborozni, akiknek segítségével egy kimagaslóan sikeres és eredményes 
konferenciát zártunk. 
A konferencia két dologban is egyedülálló volt. Témáját tekintve ez volt az első 
team coaching konferencia Magyarországon. És most először csináltunk online 
konferenciát, melyen 137 fő vett részt.  

• A kuruzsló és felnőttképzési törvény változásainak értelmezése az elnökséggel 
közösen, és azokról kommunikáció a tagság felé. 

• A felnőttképzési törvény módosítása kapcsán a coach képzőkkel és az MCSZ-szel 
szoros munkát folytattunk, melynek eredményeként beadásra került július 10-én 
a coaching szakképzési program. 

• Kérdés-felelet workshop tartása Csetneki Csabával a törvényi változások során a 
coachokat érintő szabályozásokról. 

• Etika témájú workshop megtartása Csetneki Csabával közösen, melyen 2 pont volt 
szerezhető, mely hozzájárult a minősítés meghosszabbításához szükséges 3 pont 
teljesítéséhez. 

• Szupervízió tartása a tagságnak. 

• Az ICF Global programjaiba intenzíven bekapcsolódtam, folytattam a kapcsolatok 
kialakítását Chapter Leaderekkel és a regionális vezetőkkel. Részt vettem a Global 
Leaders’ Forum online konferenciáján. 

 
 
Céljaim Elnökként a 2021-es évben: 

 

SZAKMAISÁG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

o Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy a tagozat minden egyes munkáját 

igényes, magasszínvonalú szakmai tartalom jellemezze. 

o Együttműködésre hívom a jelenlegi és leendő tagjainkat, a magyar coach és 

egyéb segítő szervezeteket, valamint a jelenlegi és potenciális stratégiai 

partnereinket.  



 

 
 
 

 

 

A fenti két cél teljesülését, és ezáltal az ICF Magyar Tagozatának növekedését a következő 

stratégiai fókuszokkal valósítom meg. 

 

1. Növelni tervezem a tagok elköteleződését a szervezetünk iránt, és új 

tagokat tervezek toborozni. 

2. Az ICF brand és a minősítési rendszer ismertségét kívánom 

jelentősen növelni. 

 

 

Tagság elköteleződésének növelése és új tagok toborzása: 

▪ Az egész világot váratlanul érintő COVID-19 krízis következtében bekövetkezett drámai 

változások a coach munkákra is rendkívüli hatással voltak. Ez a hatás nagyon széles 

skálán mozog: valakik komoly anyagi veszteséget szenvedtek el és vannak, akik 

hihetetlen üzleti növekedéssel zártak.  

Ezekre a komoly magán és üzleti életben bekövetkezett változásokra reagálva már idén 

is nagy fókuszt helyeztünk a tagság szakmai, mentális és érzelmi megtámogatására. Ezt 

a munkát továbbra is szeretném folytatni, reagálva a tagság igényeire.  

▪ Ehhez szükségesnek tartom az igények felmérését és annak mentén a szakmai és egyéb 

programok megszervezését.  

▪ Továbbra is szeretném, ha nemcsak a fejlődésre, hanem a kapcsolódásra is adnánk 

lehetőséget a tagjainknak.  

▪ A tagság-centrikus hozzáállást és megközelítést fogom még inkább erősíteni az 

elnökségben és a bennünket támogató csapatokban is.    

▪ Szeretném azokat a tagjainkat külön elismerni, akik már hosszú ideje velünk vannak. 

▪ Nagy hangsúlyt fogok fektetni új tagok toborzására és az újonnan csatlakozók mielőbbi 

beintegrálására a szervezetbe.  

 

Az ICF brand és a minősítési rendszer ismertségének növelése: 

• Az ICF fontosságának, az ICF márka elfogadottságának további népszerűsítése a 

tagozat tagjai, más coachok, segítő szakemberek, HR-esek valamint vezetők 

körében. A piac folyamatos edukációja: új, kifejezetten ezt célzó programok 

létrehozásával és már meglévő programjaink továbbfejlesztésével. 

• Az ICF minőség, referencia legyen az egész szakma számára. 



 

 
 
 

• Nemzetközi jelenlétem és szerepvállalásaim erősítése. Best practicek gyűjtése és 

alkalmazása. 

 

Elnökké válásom esetében ezen célok teljesítésére hívom meg a tagságot:  

SZAKMAISÁG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS. 

 

 

Budapest, 2020. december 13. 

 

Kákonyi Anett  

 


