
   
 

 

Segal Péter részére     
Választási Bizottság Elnöke  
ICF Magyar Tagozata Egyesület  
1023 Budapest  
Bécsi út 25.  
 
Tárgy: Pályázat Akkreditációs Igazgatói tisztségre 2022. évre  
 
Tisztelt Segal Péter, tisztelt Választási Bizottság! 
 
Alulírott Zilahi Angéla, jelen levelemmel megpályázom az ICF Magyar Tagozatának 
Akkreditációs Igazgatói tisztségét a 2022-es évre. 
 
A pályázati kiírásnak megfelelően vállalom:  
 

§ az ICF Magyar Tagozat Egyesületi tagságot továbbra is  
§ az Akkreditációs Csapat irányítását, a terület munkájának szervezését  
§ 4 fős csapat operatív vezetését  
§ aktív részvételt az elnökségi üléseken  
§ az elnökség – igazgató tanács működésének támogatását  
§ a Tagozat épülését és a Tagság fejlődését támogató célok, fókuszterületek 

definiálását a 2022-es 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: 
 

§ 2016-ban köteleződtem el a coaching szakma irányába. Előtte több mint 10 éven 
keresztül pénzügyi piacok támogatásában, valamint különböző pénzügyi 
projektek lebonyolításában, vezetésében vettem részt multinacionális cégeknél. 

§ 2016 óta vagyok jelen a Jószolgálati programokon coachként, és 4. éve erősítem a 
Jószolgálati csapatot a munkámmal 

§ 2017-ben megalapítottuk társaimmal a Coach4You Business Coachingot 
§ 1000+ ügyfélóra van a hátam mögött 
§ 2018-ban szereztem meg az ACC minősítésemet,  
§ szintén 2018-ban szereztem Action Learning Team Coach képesítést 
§ folyamatosan képzem és fejlesztem magam (pl: NLP továbbképzés, Profiles 

Certification Training, Agilis coach és Scrum Practitioner képzés, mentoring és 
szupervízió) 

§ 2021 nyarán kaptam meg PCC minősítésemet, és meg sem állok az MCC-ig 



   
 

 

§ 1 éve veszek részt agilis transzformációban támogató agilis szakemberként, 
coachként, ahol vezetőket és csapatokat segítek integráltan ICF Coach 
kompetenciák mentén szerepeik és agilis tudatosságuk támogatásában 

 
 
Eredményeim a Magyar Tagozat munkájában valamint a Jószolgálati csapat tagjaként 2021-
es évben: 
 

§ HrBrandem konferencia 2021 szervező csapat tagja 
§ HR Fest LUPA 2021 – ICF Magyar Tagozatának képviselete 
§ ICF Jószolgálat és a MagNet Bank együttműködése keretében, a Közösségi 

megoldások a KKV-kért és a Civil Rapid Randi megszervezése és lebonyolítása  
§ Jószolgálati programok: Startup Campus program, PWC CSR programja, csapat 

coaching, Bátor Tábor csehországi vezetőjének angol nyelvű coachingja) 
§ Szerepvállalás az online Coachinkonferencia 2021 szervezésében, különböző 

hozzájáruló feladatok lebonyolításában 
 

Céljaim Akkreditációs Igazgatóként a 2022-es évben: 
 

§ a Magyar Tagozatban megszerzett eddigi szakmai tapasztalataimat használva 
szeretném Akkreditációs Igazgatóként tovább folytatni a szakmai munkámat az 
ICF Magyar Tagozatában 

§ az akkreditációs csapatot tovább vezetni, szükség esetén újabb tagokat toborozni 
§ az akkreditáció és minősítés fontosságának minél szélesebb körű népszerűsítése a 

magyar tagozat tagjai, más coachok, HR és EM szakemberek körében 
§ Az új Team coach kompetenciák megismertetése és népszerűsítése elsősorban a 

tagozat tagjai körében.  
§ A minősítési folyamatokkal kapcsolatos új változások megismertetése 
§ Éves szinten 3 kompetencia fórum és 3 coach klub szervezése ICF kompetenciák 

témában, és az ezekhez kapcsolódó CCEU és mentoring igazolások biztosítása. 
§ CCEU igazolások biztosítása az ICF Global által jóváhagyott valamennyi 

rendezvényünk után. 
§ Az eddigi hatékony globális és regionális együttműködés  támogatása akkreditációs 

témában. 
§ A mentorcoach-közösség további építése. 
§ Akkreditált és egyéb coachképzőkkel folyamatos kommunikáció. 
§ ICF brandet helytelenül használó coachok és iskolák tájékoztatása az akkreditáció 

és minősítés megszerzésének módjáról. 
§ A tagozat kezdeményezéseiben való részvétel 

 
Elköteleződésem és alázatom a coaching szakma irányába, a Magyar Tagozatban való aktív 
részvételem, szakmai érettségem és eredményeim, valamint kollégáim támogatása segített 
ahhoz a döntésemhez, hogy nyugodt szívvel és elkötelezettséggel megpályázzam a 2022. évi 
Akkreditációs Igazgatói tisztség betöltését. 



   
 

 

 
Eddigi befektetett munkám megkoronázása lenne, ha a továbbiakban az ICF Magyar 
Tagozatának Elnökségi tagjaként tudnék hozzájárulni a hazai, valamint a nemzetközi 
eredményekhez és a coach kollégáim minősítéssel, akkreditációkkal kapcsolatos 
megsegítéséhez. 
 
Kérem a Választási Bizottságot, valamint a Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembevételével 
döntsön pályázatomról. 
 
Dunakeszi, 2021. december 06. 
 
 
         Zilahi Angéla 


