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Tisztelt Hábenczius Károly, tisztelt Választási Bizottság! 

 

Alulírott Segal Hajnalka, jelen levelemmel megpályázom az ICF Magyar Tagozatának 

Alelnöki pozícióját a 2021-as évre. 

 

A pályázati kiírásnak megfelelően vállalom: 

 az ICF Magyar Tagozat Egyesületi tagságot  

 aktív részvételt az elnökségi üléseken 

 az elnökség – igazgató tanács működésének támogatását 

 a Tagozat épülését és a Tagság fejlődését támogató célok, fókuszterületek 

definiálását a 2021-as évre 

 minimum egy vagy két fókuszterület megvalósítását 

 transzparens kommunikációt 

 beszámolási kötelezettséget az Elnökség és a Tagság felé. 

 

Eddigi tapasztalatom, amivel hozzá tudok járulni a Tagozat munkájához: 

 2011 óta vagyok ICF tag. 

 2012-ben, alapító tagként voltam jelen a CSR csapat megalakulásának, amelynek 

azóta is aktív vagyok. 

 2020-as CSR tagságomban új változást hozott, hogy a támogatási fókuszunkat 

fordítsuk a tagok felé. Ebben a munkában végig szoros együttműködésben 

dolgoztam a jelenlegi elnökséggel.  

 2900+ ügyfél-órával rendelkezem. 

 2015-ben szereztem ACC, majd 2016-ban PCC minősítést.  

 26 éves munkaviszonyomból 16 évet vezetőként töltöttem el for-profit és non-

profit iparágban. Munkám során különböző vezetői szinteket bejárva, más-más 

vezetői és emberi kihívásokkal találkoztam. Vezettem kisebb (3-4 fő) és nagyobb 

(15 direkt riport) csapatokat is. 

 Felnőtt képzési munkám során, több alkalommal tartottam coaching szemléletű 

vezető képzést, csoport coachingot, team coachingot és egyéni coachingot is. 

 4 évet tanítottam a Coach Akadémián, 2 éve tanítok a Gál Ferenc Egyetemen 

szociális munkásokat szakirányú továbbképzésen, idén szeptembertől pedig a 

Metropolitan Egyetemen is tanítok. 



 Szakmai ismereteimet és önismeretemet folyamatosan bővítem: 2020. 

májusában végeztem a norvég Gestalt Terapeuta képzésen. Jelenleg a 

Metropolitan Egyetemen Business és Team coach szakán vagyok 2. féléves 

hallgató. 

 

Céljaim Alelnökként a 2021-as évben: 

 Az ICF fontosságának, a minősített szakemberek szakmai pozicíójának erősítése a 

piacon, a vállalatok, a HR szakemberek, a vállalati beszerzés és az ICF tagok 

körében.  

 A coachoknak, HR szakembereknek, képzőhelyeknek szóló programjaink 

továbbfejlesztése és bővítése. 

 Folyamatos szakmai egyeztetés a coach képző intézményekkel a szakmai 

sztenderdek, az ICF kompetenciák és a brand erejéről, annak jogos 

felhasználásáról. 

 Szakmai egyeztetés/lobby más coaching szervezetekkel a szakmai tisztánlátás 

mélyítése céljából. 

 Elnökségi tagi pozícióban megtalálni azt a működést, amivel, ahogyan a 

legnagyobb hozzáadott értéket tudom bevinni a csapatba. 

 

2011 óta veszem igénybe az ICF támogatását szakmai fejlődésem okán. 2012 óta vagyok 

kedvezményezettje annak a rengeteg munkának, amit az ICF elnöksége évről-évre önkéntes 

munka keretében tesz a kollégákért, a szakma elismertségért, az ICF brand építéséért. 

 

A 2020-as év sokféle módon próbára tette a szakmába vetett hitemet, elkötelezettségemet. 

A válaszokat, a döntéseket segítette ahogy láttam hogyan zár össze az elnökség abban, hogy 

támogassuk egymást: jogi értelmezésekkel, a CSR fókusz bővítésével. A professzionálisan 

működő szervezet idén az emberarcúságát is megmutatta bátrabban és törődőbben, mint 

valaha. 

Én magam is több szerepet vállaltam. A CSR csapattagságom mellett, részt vettem a team 

coaching konferenciára jelentkező pályázatok elbírálásában, a HR brandemen (sajnos még 

halasztva) kerekasztal vezetésben, coachként a Bátor vezetők programban, illetve szupervízió 

levezetésében. 

 

A szakmai felelősségvállalásomat inspirálta az a sok lelkesedés, kedvesség, szeretet, ami áradt 

abból a működésből, ami idén különösen jól esett. 

Most azt érzem tartozom azzal, hogy viszonozzam azt a sok jót, amit kaptam, amit 

használtam. Úgy érzem, hogy az a motiváció, amit idén megszületett bennem, támogatni 

tudja az elnökség és az egyesület munkáját. 

Azok a célokat, amik most előttem lebegnek, már nem lehet a háttérből megvalósítani. Nem 

lehet beletenni a CSR munkába, így nem maradt más, elő kell jönnöm a csigaházból.  



Ha megválasztatok, minden tudásommal és tapasztalatommal azon leszek, hogy mind a 

magam, mint az elnökség által kitűzött célok megvalósulásáért aktívan tegyek. 

 

Elkötelezett híve vagyok annak, hogy csak olyanba és csak úgy érdemes bármibe belefogni, 

ha a szív súgja, hogy mi az irány, a tudás és magas színvonal a keret és mindebben vannak 

társaid. 

Budapest, 2020. december 14. 

Tisztelettel, 

 

Segal Hajnalka 


