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Tárgy: Pályázat kincstárnok-titkár tisztségre 2021-es évre 
 
Tisztelt Hábenczius Károly, tisztelt Választási Bizottság! 
 
Alulírott Vincze Nikolett, az ICF Magyar Tagozatának jelenlegi Kincstárnok-Titkára 
ezúton megpályázom az ICF Magyar Tagozata által kiírt Kincstárnok-Titkári tisztségét 
a 2021-es évre. 
 
A pályázati kiírásnak megfelelően vállalom: 

§ az ICF Magyar Tagozat Egyesületi tagságot továbbra is 
a kincstárnok-titkár feladatok ellátását 

§ transzparens kommunikációt 
§ aktív részvételt az elnökségi üléseken 
§ az elnökség működésének támogatását 

a Tagozat épülését és a Tagság fejlődését támogató célok, 
fókuszterületek definiálását a 2021-es évre 

§ beszámolási kötelezettséget az Elnökség és a Tagság felé 
§ előkészítem a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket 
§ gondoskodom a közgyűlés, elnökségi ülés jegyzőkönyvének 

előkészítéséről 
§ irányítom és ellátom az Egyesület írásbeli feladatait 
§ segítek az Egyesület rendezvényeinek szervezésében, támogatást 

nyújtok az adott programért felelős projektgazdának 
§ segítem az Egyesület elnökét feladatainak ellátásában 
§ az Egyesület gazdasági ügyeit intézem 
§ az Egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és az elnökségnek havi 

rendszerességgel beszámolok 
§ a pénz és vagyonkezelésről okmányolt elszámolást vezetem 
§ kezelem az egyesület bankszámláját és házi pénztárát 
§ tevékenységemet az elnök felügyeletével végzem 
§ pontos, precíz, megbízható munkát, mint ahogyan azt tettem a 2020-as évben is 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eddigi tapasztalatom, amivel hozzá tudok járulni a Tagozat munkájához: 
§ 2017 óta foglalkozom coachinggal 
§ 2020 óta teamcoachinggal 
§ 2020-ban szereztem meg az ACC minősítésem 
§ 2019 óta tagja vagyok az ICF Magyar Tagozat CSR csapatának és segítem a 

professzionális coaching népszerűsítését 
§ 2019 óta pedig nem csak szervezem, hanem aktív résztvevője is vagyok a CSR 

projekteknek, mint coach 
§ 2 éve részt veszek a Magyar Tagozat életében 
§ 2020-ban sikeresen és eredményesen láttam el a Kincstárnok-titkár feladataimat az 

Egyesületnél 
§ a szakmai fejlődésem mellet számomra fontos az önismereti munka is, éppen ezért 

legalább annyi időt szánok az önismeretre, mint a szakmai fejlődésemre 
§ magamat egy megbízható, precíz és lelkiismeretes embernek tartom, aki 

fegyelmezetten és következetesen viszi végig az általam kezdeményezett, valamint 
rám bízott feladatokat 

 
Eredményeim Kicstárnok-titkárként a 2020-as évben: 

§ az elmúlt év folyamán megrendezett számos eseményünk ügyfélszolgálati és pénzügyi 
lebonyolítását, utógondozását végeztem el, melynek során több mint 400 pénzügyi 
tranzakciót adminisztráltam, folyamatosan ügyelve a pénzügyi erőforrásainak pontos 
nyilvántartására 

§ aktívan részt vettem és szervezője is voltam a 2020 évi Magyarország első Teamcoach 
konferenciájának, melyet online valósítottunk meg, valamint szervezője voltam két 
nagy CSR programunknak is, amelyet szintén online bonyolítottunk le 

§ részt vettem az Év ICF Coacha pályázatok adminisztrálásában, begyűjtésében, 
utógondozásában 

§ részt vettem a HR Brandem szervezésében, melyet sajnos a pandémia miatt 2021-re 
kellett eltolnunk 

§ rendezvényeink pénzügyi eredmény kimutatása mellett, a kintlévőségek kezelése is a 
feladatom volt, számos alkalommal az előző évekből visszamaradt pénzügyi 
feladatokat, tartozásokat is elláttam eredményesen 

§ az egyesület gazdálkodása stabil, a rendelkezésre álló pénzeszközök 
felhasználása, és a bevételek egyaránt átláthatóak, a pénzügyi bizonylatok könyvelésre 
redszerezettek 

§ titkárként az általános megkeresések, kérdések mellett hozzám érkeztek be az 
egyesületi belépési nyilatkozatok, melyek alapján a nemzetközi tagság és a tagdíj 
befizetés ellenőrzését követően én léptettem be az új, csatlakozni kívánó tagokat   

§ büszke vagyok arra, hogy idén 26 új tag csatlakozott hozzánk, valamint a tagjaink 
száma 128 fő 

§ bízom benne, hogy én is hozzájárultam ahhoz, hogy új tagjaink megbecsültnek 
érezzék magukat közösségünkben 

 
Céljaim Kincstárnok-Titkárként 2021-ben: 
§ 2021-ben szeretném az egyesületi folyamatokat továbbra is felelősségteljesen 

működtetni és elvégezni, továbbfejleszteni.  
§ az elnökségi munkában aktív részvétellel jelen lenni 
§ a tagságot továbbra is segíteni a lehető legtöbb dologban 
§ segíteni a tagozat pénzügyi feladatait, valamint a tagságtól érkező általános kérdések 

megválaszolását és a tagozatba belépő személyek útbaigazítását 



§ részt venni az egyesület rendezvényein, hogy a tagsággal közvetlen kapcsolatban 
lehessek, és hogy a hasznukra váljak 

§ a weblapon lévő tagozatba belépő rész rendbetételét, egyértelműsítését 
 
 
Magamról röviden: 
§ 13 évig dolgoztam PR-es, sajtós és marketingesként a politikai, média, kkv, non profit 

és oktatási területeken 
§ Első diplomámat 2008-ban szeretem a Szegedi Tudományegyetemen majd a második 

diplomámat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 
§ Felsőoktatási tanulmányaimat 2021-től a Budapesti Metropolitan Egyetemen fogom 

folytatni 
§ 2012 és 2015 között eseménymoderátora voltam Szijjártó Péter Külügyminiszternek, 

amelyen során több tucat politikai rendezvényen vehettem részt, mint háziasszony 
§ ebben az időszakban nem csak a külügyminiszternek, hanem számos más politikai 

személynek államtitkárnak, helyettes államtitkárnak segítettem a munkáját 
eseménymoderátorként 

§ coaching tanulmányaimat a Coach Akadémián, a Gestalt Coaching Centerben, a HR 
Partner Conculting Kft-nél végeztem el  

§ rendelkezem gestalt coach, NLP Practitioner és team coach végzettséggel 
§ alapítója vagyok a We Are the stories weboldalnak, ahol a társadalmi érzékenyítést 

tettük fókuszterületünkké őszinte emberi történetek elmesélésével 
§ ügyvezetője és tulajdonosa vagyok, valamint a marketing feladatok felelőse is vagyok 

a Phönix Control Kft.-nek, mely a családi vállalkozásunk és melyet 39 évvel ezelőtt 
alapított meg édesapám 

§ férjezett vagyok és jelenleg Budapesten élünk a kutyánkkal 
 

 
Nagy megtiszteltetés lenne nekem, ha továbbra is folytathatnám a megkezdett munkát 
Kincstárnok-titkári pozícióban, valamint támogathatnám az elnökség munkáját 2021-ben. 
Célom, hogy továbbra is hozzájáruljak a hiteles coaching megismertetésében, hogy minél 
több emberhez eljuthasson az ICF által képviselt professzionális coaching.  
 
Szeretnék továbbra is részese lenni egy olyan közösségnek, ahol munkámmal, hitvallásommal 
értéket tudok teremteni. 
 
Remélem, hogy az Egyesület eddigi sikerei után továbbra is hozzájárulhatok munkámmal a 
2021 év újabb sikereihez és együtt, közösen haladhatunk tovább a színvonalas coaching 
szakma népszerűsítésében. 
 
Áldott karácsonyt és kellemes pihenést kívánok az ünnepekre. 
 
Budapest, 2020.december 14. 
 
Köszönettel és Üdvözlettel: 
 

Karácsonyi-Vincze Nikolett 
 

 
 


