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Tisztelt Választási Bizottság! 

 

Jelen levelemmel megpályázom az ICF Magyar Tagozatának Etikai Bizottság Elnöke / Leköszönő 

Elnök pozícióját a 2021-es évre! 

 

Megtiszteltetés, hogy az ICF Magyar Tagozatának 2018-2020-as elnökeként azt a magas színvonalú 

munkát folytathattam, amit elődeim végeztek, és amire magam is szerződtem hét évvel ezelőtt. Az 

Egyesület által szervezett programok oly módon tagoltak, hogy a tagság minden rétegét 

kiszolgálhassuk, legyen szó a coaching szakma korai szakaszában járó, vagy akár MCC minősítési 

fokozatuk megszerzésére készülő kollégáink igényeinek kielégítéséről. Az egyre bővülő coaching 

szakma és a piaci HR szakmai elvárások, a növekvő számú és színvonalú coaching szervezetek körében 

az ICF minőség egyre határozottabban bír jelentőséggel, referenciaként szolgálva az egész szakma 

számára. 

Büszke vagyok arra, ahogyan a Tagozat helytállt ebben az igen kemény 2020-as évben, és hogy 

tagjainkat, CSR partnereinket támogatni tudtuk, valamint hogy nagy sikerrel létrehoztuk az első 

magyarországi ICF Teamcoach Konferenciát! Azt is fontosnak tartom kiemelni, hogy a hazai Tagozat 

elnökségének, és a velük együtt működő munkacsapatok önkéntes munkájának köszönhetően idén 2 

nemzetközi díjban is részesült a Tagozat CSR tevékenységünket (Gift of Coaching) és tagozati 

működésünket (ICF Chapter Recognition Award) elismerve! 

Kiemelt jelentőséggel bír, hogy egyesületként működésünk és folyamataink transzparensek legyenek, 

és minden jelenlegi, vagy éppen leendő tagunk tisztában legyen azzal, hol érheti el az őt érdeklő 

információkat, hol és kitől kaphat választ az őt foglalkoztató szakmai, szervezeti és minősítési 

kérdésekre. 

Nagyon büszke vagyok arra, hogy a feljövő alelnökkel, Kákonyi Anett PCC-vel, és az elnökséggel szoros 

együttműködésben dolgozva biztosíthattuk hazai és nemzetközi feladataink ellátását és átadását a 

2020-as évben. 

http://www.versenycoach.hu/
https://www.linkedin.com/in/csaba-csetneki-pcc-56625065?trk=nav_responsive_tab_profile
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Főbb fókuszterületeim a 2021-es évre: 

- Az Etikai Bizottság munkáján keresztül a Tagozat színvonalas munkájának támogatása 

- A 2021-es elnök, és elnökség munkájának támogatása mind hazai, mind nemzetközi szinten 

- Tagságunknak nyújtott szupervízió, esetmegbeszélő, mentoring programok fenntartása 

- MAP és mentoring programok támogatása 

- Nemzetköziség fejlesztése, erősítése 

- ICF Magyar Tagozata képviselete, nevének erősítése a hazai coach piacon és a Magyarországi 

Coach-Szervezetek Szövetségében 

Megtisztelő az a támogatás, melyet a Tagságtól, és elnökségi társaimtól kaptam, és örömmel szolgálom 

a Tagozat érdekeit a továbbiakban is! Köszönöm az elnökség eddigi bizalmát, és hogy együtt kívánják 

velem folytatni a Tagozat és a Tagság támogatását, a hazai coach szakma építését! 

 

Budapest, 2020. december 15. 
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