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Pályázat az ICF Magyar Tagozata Kommunikációs Igazgató pozíciójára 

 

Kedves Károly, tisztelt Választási Bizottság! 

 

Jelen levelemmel szeretnék pályázni az ICF Magyar Tagozata Kommunikációs Igazgató 

pozíciójára a 2021-es évre. 

Az alábbiakban részletezem, hogy milyen tanulmányaim, eredményeim, tevékenységem, 

tapasztalataim és terveim alapján kérem pályázatom pozitív elbírálását. 

 

Múltam 

Első diplomám szerint közgazdász vagyok.  A Budapesti Corvinus Egyetemen (akkor még 

Közgázon) végeztem, vállalati pénzügy szakon. Mellékszakirányomon kezdtem ismerkedni a 

marketing és a kommunikáció területével – ezt a tudást későbbi munkahelyeimen és az ICF 

kommunikációs csapatában is kamatoztatni tudtam. 

Pénzügyi végzettségem egyetem után a Budapest Bankba sodort és sok éven át ott is 

tartott jó néhány pozícióban a lakossági és vállalati sales-es, folyamatfejlesztő, kommunikációs 

és tréning szakértő, vállalati hitelezéstámogató és termék- és folyamatfejlesztő is. 

Két gyermekem születése után a coaching felé vitt az utam, s a Gestalt Coaching 

Centerben, Horváth Tündétől tanultam meg az első szakmai lépéseket, majd a haladó 

kurzusán bővítettem a tudásomat. A Coach Akadémia is rengeteget adott a szakmabeli 

jártasságomhoz 2018-ban megszereztem az ACC minősítést. Később a team coaching felé 

kezdtem kacsintgatni, Action Learning Team Coach végzettséget is szereztem. 

Az ICF-hez eleinte csak a programok résztvevőjeként kapcsolódtam, de a közösséghez való 

csatlakozásom után nyomban belefolytam a CSR-tevékenységbe. Az évek során pro-bono 

coaching folyamattal támogattam különféle civil szervezeteket a MagNet Bankkal történő 

együttműködés során, s a Szervátültetettek Szövetségének elnökségével, valamint a SOTE 

hallgatóival is kapcsolatba kerültem ilyen módon. 

 

 

 



Jelenem 

Az ICF Kommunikációs csapatában már évek óta tevékenykedem, szerveztünk különféle 

eseményeket – az ICF Coachreggeliktől kezdve a csoportos szupervíziókon át egészen a 

margitszigeti közös futásig. Számtalan cikket írtam az ICF honlapjára a blogba annak 

érdekében, hogy aki nem tudott részt venni egy-egy eseményünkön, legalább egy kis ízelítőt 

kapjon belőle a szavaimon keresztül. Ezenkívül az utóbbi egy évben három interjút is 

készítettem MCC coachainkkal – szentül hiszek abban, hogy mindig tanulhatunk egymástól. 

Az élethosszig tartó tanulás eszméjét egy bankos mentoromtól tettem magamévá, s ennek 

bizonyítékaként jelenleg épp a Budapesti Metropolitan Egyetemen tanulok, a Business és 

team coach szakirányú továbbképzésen. 

 

Jövőm 

Vállalom, hogy 2021-ben vezetem a Kommunikáció területét az ICF Magyar Tagozatán belül. 

Ezen belül: 

- Támogatom az Elnökséget az elnökségi üléseken részvételemmel és az elnök-

igazgatótanács működését szavazatommal. Munkámmal igyekszem segíteni az 

Elnökség jelenlegi céljait és kitalálni, valamint megvalósítani jövőbeli terveit a Tagozat 

érdekében. 

- Legalább 4-5 fős csapatot toborzok és vezetek operatív szinten. 

- Transzparensen kommunikálok és mind az Elnökség, mind a Tagság felé eleget teszek 

beszámolási kötelezettségemnek. 

- Megfogalmazok a Tagozat épülését és a Tagság fejlődését támogató célokat és 

fókuszterületeket 2021-re és ezek közül legalább 1 vagy 2 fókuszterületen 

megvalósítom az elképzeléseket. 

Céljaim 2021-re: 

- Fő célom, hogy a kezdő, haladó és profi coach-ok is megtalálják azokat a 

rendezvényeket, cikkeket és lehetőségeket, amivel tudásukat bővíthetik, vagy éppen 

átadhatják. 

- Célom, hogy továbbra is megszervezzem és részvételemmel támogassam a legnagyobb 

érdeklődésre számot tartó eseményeinket – folytassam a már megkezdett munkát. 

- Terveim szerint az ICF honlapján és a facebook-on keresztül tájékoztatom a Tagozatot 

a legfontosabb tudnivalókról az ICF-et érintő kérdésekben. 

- Munkám során figyelembe veszem a Tagok kéréseit és elvárásait, s ennek megfelelően 

új rendezvénysorozatot indítok, vagy akár a jelenlegieket módosítom, hogy a lehető 

legjobban szolgálják a Tagozat érdekeit. 

 

Üdvözlettel, 

Bodnár Barbara ACC      Kelt: Pilisvörösvár, 2020.12.10. 


