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Segal Péter részére 

Választási Bizottság Elnöke 

ICF Magyar Tagozata Egyesület 

1023 Budapest 

Bécsi út 25. 

Tárgy: Pályázat Elnöki tisztségre a 2022-es évre 

 

Tisztelt Segal Péter, tisztelt Választási Bizottság! 

 

Alulírott Eölyüsné Kákonyi Anett Helga, jelen levelemmel megpályázom az ICF Magyar 

Tagozatának Elnöki pozícióját a 2022-es évre. 

 

A pályázati kiírásnak megfelelően vállalom: 

• Az ICF Magyar Tagozat Egyesületi tagságát a jövőben is 

• Az elnökségi ülések szervezését és levezetését 

• Az Elnökség és Igazgató Tanács működésének vezetését 

• A Tagozat épülését és a Tagság fejlődését támogató célok, fókuszterületek 

definiálását, és megvalósítását a 2022-es évben 

• Transzparens kommunikációt 

• Beszámolási kötelezettséget az Elnökség, a Tagság és a Felügyelő Bizottság felé. 

 

Eddigi tapasztalataim, amivel hozzá tudok járulni a Tagozat munkájához: 

• 2011. óta foglalkozom coachinggal. 

• 2500+ ügyfél-órával rendelkezem. 

• 2015-ben szereztem ACC, majd 2018-ban PCC minősítést.  

• 7 éve veszek részt az ICF Magyar Tagozata életében. 2 évet töltöttem Akkreditációs 

Igazgatói pozícióban és vezettem az akkreditációs csapatot. 2020-ban Alelnökként 

támogattam a szervezet működését, 2021-ben Elnökként. 

• Többször tartottam workshopot az elmúlt évek Coach Konferenciáin, Coach 

klubjain, Kompetencia Fórumain, csinálok mentoringot, és több éve vezetek 

kerekasztal beszélgetést a HR BRAND(em)-en. 

• 7 éve veszek részt a Magyar Tagozat CSR projektjeiben coachként. 

• 16 évet töltöttem el nagyvállalatoknál, ahol projektvezetőként és vezetőként is 

hosszú éveket dolgoztam. Ez a tapasztalatom lehetővé teszi, hogy csapatokat 

vezessek, és összefogjak nagyobb komplexitású projekteket.  
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• Szakmai ismereteimet és önismeretemet folyamatosan bővítem: 2020. májusban 

végeztem a norvég Gestalt Terapeuta képzésen, és 2021. júniusban a METU 

Business és Team coach szakirányú továbbképzésén. 

• Ettől az évtől kezdődőn coach trénerként is dolgozom. 

 

Munkám során magas színvonalra, pontosságra törekszem és következetesen viszem végig az 

általam kezdeményezett vagy rám bízott feladatokat.   

 

Eredményeim Elnökként a 2021-es évben: 
 
Megtiszteltetés, hogy az ICF Magyar Tagozatának elnökeként azt a magas színvonalú munkát 
folytathattam, amit a korábbi elnökségi tagok végeztek, és amire 2018-ban magam is 
szerződtem. 

 
A következő két cél megvalósítását tűztem ki célul az elnöki pozícióba kerülésemkor: 
szakmaiság és együttműködés.  
Mindkét cél megvalósulásában rengeteg munkája van elnökségi társaimnak és az általuk 
irányított munkacsoportoknak, melyért rendkívül hálás vagyok.  
 
SZAKMAISÁG 

Kiemelkedően fontosnak tartottam és tartom, hogy a tagozat minden egyes munkáját igényes, 

magasszínvonalú szakmai tartalom jellemezze. 

Tovább vittük azt a gyakorlatot, hogy a coaching pálya bármely szakaszában lévő szakemberek 

számára biztosítunk fejlődési lehetőséget szakmai programjainkkal. Idén három új 

programsorozattal bővült a palettánk, a meglévőek megtartása mellett. 

A honlapunkon és az ICF Global honlapján is - magyar nyelvre lefordítva - napra készen 

elérhető minden anyag és változás, amit az ICF nemzetközi szervezete a szakma fejlesztése 

érdekében eszközöl. 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS  

Együttműködésre hívtam a jelenlegi és leendő tagjainkat, valamint a jelenlegi és potenciális 

stratégiai partnereinket.  

Az ICF Magyar Tagozata életében rekordszámú taglétszámot értünk el idén. Jelenleg 174 

tagunk van. Sok munkaórát töltöttünk azzal, hogy a megújításra biztassuk év elején a 

tagjainkat és vonzóvá tegyük az egyesületet a coachok számára.  

Meglévő tagjaink részére a szakmai események mellett, idén is nagy hangsúlyt fektettünk a 

közösség építő programokra. Így elindítottuk az ICF Colours, az ICF Kávé szünet program 
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sorozatokat és ismét lesz online karácsonyozás. Lehetőséget biztosítottunk a tagjaink számára, 

hogy feltehessék kérdéseiket, elmondhassák javaslataikat negyedéves rendszerességgel az 

elnökséggel való találkozások során. 

CSR kezdeményezéseink során több új szervezettel is stratégiai partnerségre léptünk, ahol 

coaching támogatást nyújtunk civil tagjaiknak.  

Stratégiai partnerkapcsolatot alakítottunk ki a HR Festtel, aminek eredményeként részt 

vettünk a HR Fest Lupán és az októberi HR Festen, ahol útjára indítottunk egy HR 

szakembereknek szóló kérdőívet a coachingról. Célunk, hogy minél pontosabb képet kapjunk 

arról, hogy mit gondol jelenleg a HR szakma a coachingról, és ennek tükrében tudjuk 

megkezdeni a piaci edukációt.  

 

Júniusban módosítottuk az Alapszabályzatunkat azzal a céllal, hogy az elnökség összetétele 

még inkább a tagság igényeit szolgálja, így kialakítottuk a Tagsági Igazgató pozíciót. Ezenkívül 

Felügyelő Bizottságot kértünk fel, hogy ellenőrizze az Egyesület működését.   

 

 

Céljaim Elnökként a 2022-es évben: 

 

A szakmaiság és együttműködés célok teljesülését, és ezáltal az ICF Magyar Tagozatának 

növekedését a következő stratégiai fókuszokkal tervezem megvalósítani: 

 

▪ A tagjaink elköteleződési szintjének emelése a szervezetünk iránt, és új tagok toborzása. 

▪ Az ICF brand és a minősítési rendszer ismertségének növelése. 

▪ Egy aktuális társadalmi téma felkarolása és megtámogatása. 

 

 

Tagság elköteleződésének növelése, és új tagok toborzása: 

▪ Továbbra is szeretném folytatni a tagság szakmai támogatását.  

▪ Ehhez szükségesnek tartom az igények felmérését és annak mentén a szakmai és egyéb 

programok megszervezését, így mindenképpen fogunk csinálni egy felmérést a 

tagjaink körében. 

▪ Továbbra is szeretném, ha nemcsak a fejlődésre, hanem a kapcsolódásra is adnánk 

lehetőséget a tagjainknak.  

▪ A tagság-centrikus hozzáállást és megközelítést fogom még inkább erősíteni az 

elnökségben és a bennünket támogató csapatokban is.    

▪ Szeretném azokat a tagjainkat külön elismerni, akik már hosszú ideje velünk vannak. 
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▪ Nagy hangsúlyt fogunk fektetni új tagok toborzására és az újonnan csatlakozók 

mielőbbi beintegrálására a szervezetbe.  

 

Az ICF brand és a minősítési rendszer ismertségének növelése: 

• Az ICF fontosságának, az ICF márka elfogadottságának további népszerűsítése a 

tagozat tagjai, más coachok, HR-esek valamint vezetők körében. A piac folyamatos 

edukációja: új, kifejezetten ezt célzó programok létrehozásával és már meglévő 

programjaink továbbfejlesztésével. 

• Az ICF minőség és referencia legyen az egész szakma számára. 

• Nemzetközi jelenlétem és szerepvállalásaim erősítése. Best practicek gyűjtése és 

beépítése. 

 

Köszönöm az elnökség eddigi bizalmát. Mindent megteszek azért, hogy újraválasztásom 

esetén együtt támogassuk jövőre is a Tagozatot, és építsük tovább a coach szakmát! 

 

Budapest, 2021. december 6. 

 

 

Eölyüsné Kákonyi Anett Helga  

 


