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Jegyzőkönyv

Eölyüsné Kákonyi Anett Helga elnök nyitja meg a közgyűlést, köszönti az egybegyűlteket,

megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés a taglétszámtólfüggetlenül határozatképes.

Jelenlévők száma 13. {Jelenléti ív külön dokumentumban),

A közgyűlés tárgya: Alapító Okirat módosítása

Jegyzőkönyv vezető: Eperjesi Ami na

Jegyzőkönyv hitelesítők: Csetneki Csaba, §zabó Gabriella

A közgyű|és egyhangúlag kéz fettartással megtartott nyílt szavazással megszavazta Eperjesi

Aminát jegyzőkönywezetőt, színtén egyhangú szayazattal Csetneki Csaba jegyrőkönyv

hitelesítőt, valamint egyhangú szavazattal Szabó 6abriella jegyzőkönyv hitelesítőt.

A közgyűlés egyhangúlag megszavazta a számláló bizottság elnökének Bodnár Barbarát,
szintén egyhangú szavazattal Szilvásí Gabriella szavazat számlálót, valamint színtén
egyhangú szavazattal Csetneki Csabát §zavazat számlálót.

Eölyüsné Kákonyi Anett tájékoztatja az egybegyűlteket a közgyűlés napirendi pontjáról:

Napirend:

1. Alapító Okirat módosítása (Nemzetközi Szervezet néwáltozása, Felügyelő Bizottság

intézményének bevezetése, elnökség összetétele, hiánypótlás}

A Nemzetközi szeruezet néwáltozása
Az lnternational Coach Federation névről lnternational Coaching Federation névre változtat§tt
a nemzetközi szervezet. Az új név Nemzetközi Coaching Szövet§ég {lnternational Coaching
Federation}. Mint ennek a nemzetközi szervezetnek magyarországi szervezete al Alapító
Okirat minden releváns pontjában átvezettük a néwáltozást: lnternational Coaching
Federation (lCF} Magyar Tagozata Egyesület névre.

Jogorvoslat

lll. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA



15. A felvételtárgyában az Egyesület elnöksége a kérelem benyújtását követő első
vezetőségi ülésen dónt. Amennyiben a belépési feltételeknek a belépni szándékozó megfelel,
Úgy csatlakozását el kell fogadni. A felvétel ügyében hozott nemleges döntést a felvételt
kérővel írásbeli indoklással ketl közölni. A nemleges döntés e§etén,a i€l§ntkező az Egyesület

közgyűléséhez fordulhat, amiről a közgyűlés a következő ülésén határoz.

Az Elnökség
v. AZ EGYESÚrgr SZERVEZETE

,,3,4, Az Einökség

Az Elnökség az tgyesület szervező, összehangoló, ügyintéző és
képviseleti szerve, amely biztosítja az egyesületi munka
folyamatosságát. Az elnökség két közgyűlés között az Egyesület vezető
sZerve,
T-^;-; /fi--i-,,- ? +-^\, ^l_Al, ^l^l^Al, ^+il,^i l.,i,a*+-4* ^l^^l,^i§6jol ilIio^liiaulii l Lüó/, C:lllvt\/ dlcltlUN, C!INoI UlaULLJü6 §::lltUN§;,

kincstárnok-titkár, akkreditációs igazgató, jószolgálati igazgató,
kommunikációs igazgató. Az etikai bizottság elnöke és a kincstárnok-
titkár 2022-es évben megtartott rendes közgyűléstől nem tagja az
elnökségnek. A gazdasági igazgató és a tagsági igazgató a 2ü22-es
évben ín€gtartott rendes közgyűléstő! tagja az e!nökségnek. Így tagjai
{maximum 7 tag} a 2022-es évben megtartott rendes közgyűléstől:
elnök, aielnök, tagsági igazgató, gazdasági igazgató, akkreditáe iós
igazgaió, jószolgálati igazgató, kom m un i kációs i ga zgató. Az Elnökséget
a tárgy évi rbndes közgyűléstől a következő évet lezáró rendes
közgyűiéséig terjedő időszaki,a váiasztják. A iisztsegviseiési,e jeiöii
személy köteles a közgyűlési előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető
tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt-e,
Az elnökség - a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések
kivételévei - az Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és
áliást fogtai,
Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja" Az
üléseket az Elnök hívja össze írásban, a napirendi javaslat jelzésével, az
ülés előtt legalább 5 nappal. |-iatározatképes, ha az ülésen az elnökség
több mint fele jelen van.
Az einökség határozatait egyszerű szotöbbséggel, nyílt szavazással
hozza.
Az elnökségi ülés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt
vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül.
Az elnökség a feladatok ellátására eseti szakmai bizottságokat,
mun kacsoportokat hozhat létre.

h} Az Egyesületet az *lnök képviseli.
i} Az Elnökség tisztségvíselőít a közgyűlés pozíciónként választja meg.
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A közgyűlés közvetlenül választja meg az elnököt és az elnökségi tagokat. Az lCF nemietközi
szervezetének 2020-ban megváltozott működési irányelvei és struktúrája alapján műkédéshez

§*q+:az egyesület einöki, alelnöki és leköszönő elnöki {etikai bizottság elnöke} pczíc|ók
ún, felmenő rendszerberr töltik be pozíciójukat a 202l-es évet lezáró rendes közgyűlésig:

a)

e€yé+et€]+irl+§ö";
bi adott év Alelnöke automatikusan felkerül a következő év Elnök

i€löltieként a jelölőlistára;
c) adoti év Einöke a köveikező évben automatikusan felkerül (leköszönő

Elnökként} az Etikai Bizottság Elnöke jelöltjeként a jelöÍőlistáía.

A 2021 es évet lezáró rendes közgyűlést követően az elnökség tagjai szabadon választhatóak.

Az lCF nemzetköziszervezetének működéshez hasonlóan az egyesület leköszönő elnöki ietikai
bizottság elnöke} pozíció ún. felmenő rendszerben tölti be pozícióját:

a} 
'adott 

év Elnöke a következő évben automatikusan felkerül (leköszönő Elnökként) az
Etikai Bizottság Elnöke jelöltjeként a jelölőíistára a 2021-es évet lezáró 2027-ben
tartandó éves rendes közgyűlésig hatályos ez a rendelkezés. Ezt követően a leköszönő
elnök nem lesz automatikusan az elnöksé:g ta§já,

Elnökségi tisztségr§ csak olyanok páiyázhatnak, akik:

-aa elmú{t h;*rem évben legalább, 1 évig tagiai veltal( a3 l€F szeryezeténel(,

Az elnökség bármelyik tagja pályázhat az elnöki pozícióra, ha előtte már legalább 1 évet
eltöltött az elnöksegben.

Az elnökséget az évi rendes közgyűlés választja, az elnökség megbízatása a következő évben
tartandó mérlegbeszámolót elfogadó közgyűlésig tart. Az évi rendes közgyűlést legkésőbb
május 31-ig kell megtartani.

1. Élnök

Az Elnök képviseli a7 Egyesületet, az elnökség egyes tagjait megbízza
eseten kénti képviselettel,
Képviseli a Magyar Tagozatot az lCF Global szervezete felé, részt vesz a Chapter
Leader Cali-okban és a Magyarországi Coachszervezetek Szövetsége ülésein,
majd beszámol ezekrő! az elnökségnek,
Összehívja a közgyűlést és az elnökség üléseit, azokon elnököl,
[llenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az Egyesület
szervein ek törvé nyes és alapszabályszerű tevékenysége felett,
A köítségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol,
Eijár az einökség áitai átruházott hatásköri ügyekben,
lrányítja az Egyesület és az elnökség munkáját,
Kapcsolatot tart az ügyvéddel, könyvelővel, együttműködésben a titkárral



Kapcsolatot tart a média képviselőjével, ellátja a szóvivői feladatokat,
Javaslatot te§z az Egyesület rendezvényeire
Az egyesület bankszámlája felett önálló rendelkezésijaga az elnöknek van

2"Alel,rök

*;"--at

Csapat tobarzása és vezetése
A 202].-es évet iezáró rend*s közgyűléstől kezdődően az Etikai Bizottság
vezetése feladatkör az ale}nökhöz tartozik.
Az Etikai Bizottság vezetése:

- Eiikai Bizotisági tagok ioborzása
- Etikai Bizottság munkájának szervezése, vezetése
- Hivatalos etikai ügyek, megkeresések esetén az |CF Magyar Tagozata

eljárási rendjének megfelelő működés biztosítása
- Az lCF Magyar Tagozata etikai eljárási rendjének transzparenssó és

elér,hetőr.lé téte!e tagok és ügi,fe|ek szánrára
_ Nemzetközi etikai változások követése, honosítása
- Részvétel az lCF világszervezet által működtetett Chapter Ethics

Liaison konferencia hívásokban
A Prism Award ás az Év Coacha páiyázatm€g§zerv€zése és lebonyolítása
l-Á_.. _-^-:_ ^l. *-^.-.._-t^^ 1_ l_L^_-.^l:L:^^lHeily >lsílílt FiíU5l dlllUK 5/elvts/gse c5 l§UUliy(.lii|d5d

Kapcsolattartás a Felügyelő 8izottsággal
Távollétében az elnök megbízása alapján helyettesíti az elnököt, gyakorolja
annak minden jog- és munkakörét,
Elvégzi az elnök és a közgyűlés által átruházott feladatokat,

éte+éb*
Tevékenységét az elnök felügyeletóvel és vele szoros egyűttműködésben végzi.

3. [iikei üizaitsáx Eiriöke

Az lCF Magyar Tagozata Egyesület leköszönő elnöke
Etikai 8izottsági tagok toborzása.
Etikai Bizottság munkája szervezé§e, vezetése.
llivaialos etikai ügyek, megkeresések esetén az lCF Magyar Tagozata eljárási
rerrdjérie k ni egíei elő r,lrűköcj és bizLosítása
Az leF Magyar Tagozata etikai eljárási rencijének transzpárensé és e|érhetővé
tétele tag*k és ügyfelei< számára
Nemzeiközi etikai változások követáse, honosítása
§tika! esettanullmányok gyűjternény létrehozása, hlővítése edukációs célzattal
Részvétei az iCF viiágszer vezet áital műköiltetett Cíiapier Ethics Liaisoir
konferencia hí,vásokban. A ?021-es évet lezáró rendes közgyűléstől kezdődően
neín tagjá az elnökségnek, a feladatkör átkerül az alelnökhöz.



3. Taesági lgazeató

Az Egyesületbe újonnan belépni szándékozók bemutatása és döntésre
felterjesztése az elnökséghez
Az oorlac jilotha r'rinnnrn halÁnőlr lzÁczÁntÁco Ác infoorálácl l: Forrociilot ÁIatóho/ t! 9b, ! qjvll! |tlllöi LbrLJvlLr

Kilépők interjújának lebonyolítása és a kilépés adminisztrációja
Tagok emlékeztetése a tagság megújítására
Folya matos kapcsclattartás az Egyesü l et tagjaiva l

A tagság erőforrásainak felkutatása
Szupervíziók és mentoringok szervezése

A 2021-es évet lezáró rendes közgyűléstől kezdődően tagja az elnökségnek.

4. Kincstárnok - Titkár

Előkészíti a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket,
Gondoskod ik a közgyűlés, elnökségi ülés jegyzőkönyvén ek előkészítéséről,
lrányítja és ellátja az Egyesület írásbeli feladatait,
Segít az Egyesület rendezvényeinek szervezésében, támogatást nyújt az adott
p rogramért felelős projektgazdának,

Segít! az Egyesület eInökét feladatainak el!átásában, e!végzi ar e!nök álta!

átru h ázott felad atokat
Az Egyesület gazdasági ügyeit intézi, az Egyesület vagyoni helyzetéről az

elnöknek és az elnökségnek havi rendszerességgel beszámol,
A pénz és vagyonkezelésről okmányolt elszámolást vezet, kezeli az egyesület
L^_l-^-i_^l:|lL 1^ L:-| ^ /--L!-:LUdllK5ZdlllldJdL tr5 lldZl pellltdl dt/

Tevékenységét az elnök felügyeletével végzi.
A 2021-es évet lezáró rendes közgyűléstől kezdődő€n nem tagja az elnökségnek,

4. Gazdasági lgazgató

Előkészíti a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket,
Gondoskodik,a köz§yűlés, elnökségi ülés jegyzőkönyvének előkészítéséről,
lrányítja és ellátja az Egyesület írásbeli feladatait,
Segít az Egyesület rendezvényeinek szervezésében, támogatást nyújt az adott
programárt felelős pr"ojektgazd ána k,

Segíti az- Egyesül,et elnökét feladatainak ellátásában, elvégzi az elnök által
átru h ázott feladatokat
Az Egyesület gazdasági ügyeit intézi, az Egyesület vagyoni heiyzetéről az

elnöknek és az eln,ökségnek havi rendszerességge| beszámol,
A pénz és vagyonkezelésről okmányolt elszámolást vezet, kezeli az egyesület
bankszámláját és házi pénztárát,
Tevékenységét az elnök felügyeletével végzi.

A 202l-es évet lezáró rendes közgyűIéstől kezdődően tagja az elnökségnek.

5. Akkreditációs lgazgató



Akkreditációs Bizottsági tagok toborzása.
Akkreditációs Bizottság munkája szervezése, vezetése.
Az Egyesület rendezvényeihez kapcsolódó CCE pontok {CCEU} adminisztráiása,
Mentori ng igazolások adminisztrálása.
Kapcsoiattartás az iCF nemzetközi szervezetésnek Akkreditációs Bizgttságával.
lnformáció szolgáltatása a Tagság és a Coach képző intézmények felé,
Nemzetközi {lCF Global szintű} akkreditációval kapcsolatos információk
nyomon követése, s annak megfelelően a helyi tagozat számara naprakész
információk rendelkezésre bocsájtása.

6. Jószolgálati lgazgató

Jószolgálati csapat toborzása és vezetése
Éves jószolgálati program összeállítása - célcsoport, stratégia
jószolgálati folilamatok nyitó rendezvényének (rapid randi) szervezése *
helyszín, résztvevők
Rencjezvény hátterének adminisztratív biztosítása (szervezetek vs coachok}

Önkentes coachok (lCF tagok} toborzása
Jószolgálati coaching folyamatok adminisztratív hátterének biztosítása
1czcrrrazotnlr .rc rnlrhnlz\\J4Ei YgaELg|\ vJ LvoLl lv^1

Önkéntes szupervízorok, esetmegbeszélést vezetők toborzása {lCF tagoki
Együttműködés a komrnunikációs csapattal a megfelelő publicitást illetően
Folya matok értékel ésén e k bi ztosítása, a nn ak összegzése
-:,Eves közgyűlésre eredményekről beszámoló készítése

7. kommunikációs lgazgató

Kommunikációs csapat toborzása és vezetése
Az adott évre vonatkozó kommunikációs terv kido|gozása
Az lCF Magyar Tagozat online felüleieinek kezelése. tartalomgenerálás illetve
annak koordinálása, így ezen belül:

a coachingfederation.hu honlap gondozásában való aktív részvétel
az lCF Magyar Tagozat különféle social media felületeinek {Bl, facebook
csoport, facebook page; Linkedln csoport} gondozásában való aktív
ráczrrÁtal

Az Egyesület tevékenységének és adott évi programjainak megfelelő szintű
komrnunikációs támogatása, ezen belül :

az lCF Magyar Tagozat és az Egyesület tagsága irányába történő
komn:unikációs tevékenység koordinálása, aktív részvétel a
me6valósításban (hírlevél, új iagok köszöntése, kapcsolatfelvéte|,
honlapra történő regisztráció, blogírás stb.}

az éves programterv és egyes események kommunikálása a tagság,
illetve az elnökség által meghatározott célközönség felé
az egye§ rendezvényekkel járó kommunikációs feladatok koordinálása,
ntegvalósításában vaió aktív i,eszvétei

Kapcsolattartás:



az Egyesület kommunikációs partnereivel (pl. Magyar Coach Szemle, PR

ügynökségek stb.)

az egyes rendezvényeken érintett előadókkal, fókuszálva a program
kom muni kációs anyagai ra (rövid marketing anyag/ eseményismertető)
A^ ^ rrrl l ^^^.^l.L^- --:,,l--:,-^- .J^l.,,*^^+{^:x ^lAl.A^-:+A^A-^É5 (' LLtrtJ pU!lL\Jl\llUZ 54uK5cÉ,c5 uUKUllltrllLdLlU clUKtr54iLtrstrlc,

együttműködve az Akkreditációs lgazgatóval.
további coach szakmai partnerszervezetek kommunikációban,
programszervezésben érintett képviselőivel a tervezett programok,
rendezvények hatékonyabb szervezése és sikeressége érdekében.

Az adoii évi programterv sikeres megvalósítása érdekében az egyes pi"cgramok
tervezésében, előkészítésében, lebonyolításában való aktív részvétel az

Elnökség többi tagjával együttműködve,"

Felügyelö Bizottság

,,lX. FELÜGYELő BIZOTTSÁG

A Felüg.ve|ő Bizottság §zervezete :

1. A Fe|ügyelő Bizottság {továbbiakban FB) az Egyesület közgyűlése áttal választott 3 {három}
tagú általános hatáskörű bizottság.

7. Az FB elnökét, 2 tagjára az Elnökség tesz javaslatot és titkos szavazással a közgyűlés

válas:tja, egyszerű szótöbbséggel, a meg"-á!asztás óvét {tárgy évikövető 2 évet lezá;"ó évi

rendes közgyűlésig

A Felügyelő Bizottság feladata:

1. Az Egyesület működésének minden részletére kiterjedő felügyelete és ellenőrzése.

Z. Az FB ellenőrzi az Egyesület Alapszabály szerinti működését, a közgyűlési ós elnökségi
határozatok végrehajtását, az Egyesület költségvetés szerinti gazdálkodását.

3. A tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról, hiányosságokról a megállapításait,
iarlacI:ltait olőczÁr az FlnÁlzcóoool rnairl a Vőzottií|Accal lrAfaIoc lrözölni

b§l, lllqJv

4. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről írásban és szóban szükség szerint, de évente legalább

egyszer {Éves Beszámoló Közgyűlésen) írásban is jelentést tesz a Közgyűlésnek.

5. A vizsgálatok során feitárt hiányosságok megszüntetésére - adott esetben a felelősségre-
vonásra javas!atct te§z az Egyesü!et e!nöksógének, a végrehajtást e!lenő;,zi,

eredménytelenség esetén jogosult a Közgyűlést összehívni.

6, A Felügyelő Bizottság köteles az Egyesület elnökségét tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy



ügyészséget.

A Felügyelő Bizottság működése:

1. Az FB évente legalább kétszer ülést tart. Munkájáról és megállapításairól kizárólag a

Közgyűlésnek tartozik feleiősséggel.

b.} lniokoli, sürgős esetben az elnök rendkívüli üiést is összehí,,,har 8 napná| rövidebb
határidővel.

c.i Határozatképtelenség esetén az üléstől szárnított 5 napon belül az újabb ülést megtartani
nem lehet, kivétel ez alól a rendkívüli ülés.

d,}Az ülés összehívását az ok és a cél megjelólésével a Bizoltság bármely tagja írásban kérheti
az elnöktől.

rjeszti. de a Bizattság bárrnely tágja

g,) Ha bármely tag kéri, úgy a határozathozataí előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.

3, az FB ülések határozatképesek, ha azon, a tagok közül legalább ketten jelen vannak.

4. Az FB minden döntését egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök
szavazata dönt.

5. Az FB ülésekrő! Jpgv2fikönr/r.l készíjl amplvet iplenlóttől fügsptlpnü| minden hiznttsápi fac
megkap.

A Jegyzőkönyvben rögzíte*i kell:
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§ az ülés helyét, idejét, napirendjét, résztvevőit

§ a napirendi pcntonké*ti vita lényegét, a hczott határozatok pontos szövegét,

A Jegyzökönyvet az Elnök és a résztvevó bizottsági tagok írják alá. Az írásos dokumentumokat,
avagy azok hiteles másolatait a jegvzőkönyvhöz kell csatolni, és azokat bizalmasan kell kezelni.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére, bármely tag vezetheti.

6. A Felügyelő bizottság a döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hazza, A határozat
flrirlm4fÁl fiicoÁon - c=i\ú<áq oeatÁn - {oI L,oll +iinia+ni l toliocítáci hri4r!r.lőt Ác a
Lul Lgllllulvl lvbbvLli J4Vl\JLb LJLL!ll

végrehajtásért felelős személy nevét

7. A határozatok - az érintettek részére történő - eljuttatásáról az FB elnöke gondoskodik.

Az FB elnök goncioskodik a Bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációról.

8, Az FB ellenőrző, vizsgálati tapasztalatairól, megá|lapításairól ,,Vizsgálati jegyzőkönyvet"

készít, melyet valamennyi résztvevőnek alá kell írni. A Vizsgálati jegyzőkönyvet az FB soros

ülése jegyzőkönyvéhez kell csatoini, arra a megfelelő napirend keretében utalni kell.

9. A Felüg,r,e|ő Blzcttság tagjei szernélyesen kötelesek eljárni, képvissletnek nincs he!,r,e.

A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben az Egyesület tagjai, illetve az Egyesület elnöksége

nem utasíthatja.

10. Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyeiő Bizottság vezetője tájékoztatni köteles az
Et,lnrj'rln+ ^l^Al,Á+ ^- ^ll^^^F-ÁF .^,4^ a traliin.,alÁ Di:n++c4a a lra+{l,,nc ina..rh4l.,nlz illa{-rla r:LBy§Jui§;( qiIivl\§:l. na EliEilwl4cJ JVi oii o l clu6yglV u,4VLLJoó o lioLglyVJJvóJaguglyUi\, ltlELvE p.

Egyesület Alapszabálya szerint jár el.

11, Az FB a tevékenysége során bármely ügyben, írásban (szóban} tájékoztatást kérhet az

Egyesület elnökségétől, munkabizottságaiktól, azok a tájékoztatáskérésre 15 napon belül
lzÁtalacaiz írichan .14Iacrn|^i
i\v(Lt!J!t\ lr úJúúll vqlqJ4vll l|.

12. FB vizsgálatot egy adott témában a tagságból 30 fő kezdeményezhet a Bizottsághoz
intézett beadványában. Amennyiben a Bizottsághoz vizsgálati kérelem órkezik, a Bizottság
vezetője a bizottság tagjait köteles összehívni, azan a beadványt ismerteti és a tagok
szótöbbséggel döntenek a beadvány sorsáról, ,A beadványt előterjesztő tagok képviselőjét az

FB elnöke a vizsgálattal kapcsolatos döntésről 30 napon belül köteles tájékoztatni,

13. A vizsgálatot a Bizottság az FB Elnök vezetésével végzi, az FB 2 {kettő} tagja is végezhet
vizsgálatot az FB Elnök írásos meghatalmazásával.

1ll Al Farrociilat alnÁl,cáci íilácain e Folíin.ralÁ hiznt+cáa alnÁlza ír,:cv manhírniti:\vILJvlll v I Vlvbr9lv vl!VllJqb \,*b, ll,vtivtlvllrgl

tanácskozási {felszólalási} joggal jogosult részt venni,

Harmadik saemélyekkel szemben az FB-t az Elnök egy szernélyben jogosult képviselni.

15. A FB tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha az Egyesület működőképessége ezt
rnegkívánja, a lernondás csak annak bejelentésétől számított harnrincadik napon válik
hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új FB tag választásáró| már ezt megelőzően



Az elnók bátorítja a Közgyűlésen r,észtvevőket, hogy tegyék fel kérdéseiketl

§zilvási Gabriella tisztázó kérdése, hogy maradhat-e a változást követően a

titkar@coachingfederation.hu e-mai l cím?

Az elnök és csetneki csaba is nregerősítette, hogy maradhat a titkar@coachingfederation.hu
e-mail cím a jövőben is.

Szilvási Gabriella másik kérdése, hogy Global tagsággal kell-e rendelkezni vagy tagozatival,
ahhoz, hogy valaki az elnökség tagja lehessen,

Az Elnök azt válaszolta, hogy Global tagsággal kell rendelkeznie.

Csetneki Csaba kérdezte, hogy kell-e újra módosítani jövőre az Alapítóokiratot amiatt, hogy
kikerüljenek belőle a hatályosságba lépés időpontjai?

Az Einök feljegyezte, hogy tisztázza eztaz ügyvédnővel.

Felügyető Bizottságra vonatkozó rész szó szerinti felolvasásával folytatódik az üiés.

S;ilvási §abrieila a 18. pontnáljavasolja, hogy a mondat ,,Ha a"-val kezdődjön.

Egyeb kérdés nincs.
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Eölyüsné Kákanyi Anett Helga kéri a közgyűlést, hogy szavazzon az Alapító Okirat
módosításáról:

13 fő egyöntetűleg lgennel §zavazott, 0 fő l.,lemmel ás 0 fő tartózkodott,

L4l2a2L {V|.22.} szárnú határozat: A közgyűlés egyhangúlag megszavazta az alapító okirat

módosítását.

Tekíntettelarra, hogy a közgyűlés megszavazta a Felügyelő Bizottság megválasztását, így sor
kerül az Fts tagjaninak megválasztására:

FB elnök és tagok megválasztása

Az Einökség Szirtesi-Nagy Rékát jelöli a Felügyető Bizottság Elnöki pozíciójára.

Az Elnök keri a közgyűlest, hagy szavalzqn az Fts einöki pozíciójárói.

13tZg2L {V!.22.} szám{r határozat: n rő igennel, 0 fő nemmel és 1 fő tartózkodással a

közgyűlés megválaszt*tta Szirtesi-ftlagy Rékát az FB e|nökének.

Az Elnökség Grócz Máriát jelöli a Feliigyelő Bizottság tagsági pozíeiójára.

Az Elnök kéri a közgyűlést, hogy szavazzon az FB tagsági pozíciójáról.

16l782L {V1.22.) számú határozat: 13 fő igennel, 0 fő nemmel és 0 fő tartózkodással
egyhangúlag megszavazta Grócz Máriát, mint az FB egyik tagját,

Az Flnökség dr, Gogolák Zoltánt jeiöli a Felügyelő Bizoltság tagsági pozíciójára.

Az Elnök kéri a közgyűlést, hogy szavazzon az FB tagsági pozíciójáról,

L7/za21 {V1.22.} számú határczat: 3"2 fő igennel, ü fő nemmel, 1fő tartózkodássala közgyűiés
megszavazta dr. Gogolák Zoltánt, mint az FB egyik tagját.

A ianuári közgyűlésen megválasztott, alelnök státuszának rendezése.

,,vl, TlSZTSÉevlsrLŐr

n közgyűiés közvetienüi váiasztja meg az einökót és az einökségi tagokat. Az iCF nemzetközi
§zerveuetének 2020-ban megváltozott működési irányelvei és struktúrája alapján műk6déshe*
ha**nlóa+r az egyesület einöki, alelnöki és leköszönő elnöki {etikai bizottság elnökei pozíciók

ún. fe!menő rendszer"ben töitik be pozíciójükat a 202l"-es évet leeáró rendes közgyűlésig:

di iies
egyévet-€l€é{t§ö*;

e} adott év Alelnöke automatikusan feikerül a következő év Elnök
jelöltjeként a jeiölőlistára;

f} adott év §lnöke a következő évben automatikusan felkerül (leköszönő
Einökkenti az §tikai Bizottság Flnóke jeiöltjeként a jelölőiistára"
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A 2ü21" e§ évet lezáró rendes közgyűlést követően az elnökség tagjai
szabadon választhatóak"

Az lCF nemzetközi szervezetének működéshez hasonlóan az egyesület leköszönő elnöki (etikai

bizottsá5 elnöke} pozíció ún. felmenő r,endszer"ben tólti be pozíció;át:

b} adott év Elnöke a következő évben automatikusan felkerül (leköszönő Elnökként) az
Etikai Bizottság §|nöke jelöltjeként a jelöiőlistára a 2021-es évet lezáró 2022-ben
tartandó éves rendes közgyűlési5 hatályos ez a rendelkezés, Ezt követően a leköszönő
elnök nem lesz automatikusan az eínökség tagja,

Elnökségi tisztségre csak olyanok pályázhatnak, akik:

- az elmúlt három évben legalább 1 évig tagjai voltak az |CF szervezetének.
Az elnökség bármelyik tagja pályázhat az elnöki pozícióra, ha előtte már legalább 1 évet
pltöltőtt rz plnókcÁohpn

üA vll tvliJ9o

Tekintettel arra, hogy a jelen közgyűlés a tisztséryiselők megválasztását a fentiek szerint
szabályoztá, í€! a törvényesség helyreállítása érdekében az Elnök kéri a közgyűlést, hogy
§zavazzanak az al el nök, Sega l H a j na l ka megvá lasztásának megerősítéséről.

t8!2a2UV1.22.} számú határozat: 12 fő igennei,0 íő nemmel, 1fő tartózkodással a közgyűlés
m€gszavazta Segal Hajnalkát az Alelnöki pozícióra.

Egyéb kÉrés nem merült fel, így a levezető elnök 18 óra 41 perckor berekesztette az ülést. A
jelen jegyzőkönyv határozatait Vincze Nikolett Kincstárnok-Titkár vezette be az Egyesület
határozatán ak könyvébe.

Budapest, 7021' június ?2.
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