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Horváth Enikő részére 

Választási Bizottság Elnöke 

ICF Magyar Tagozata Egyesület 

1023 Budapest 

Bécsi út 25. 

Tárgy: Pályázat Elnöki tisztségre a 2023-es évre 

 

Tisztelt Horváth Enikő, tisztelt Választási Bizottság! 

 

Alulírott Zilahi Angéla, jelen levelemmel megpályázom az ICF Magyar Tagozatának Elnöki 

pozícióját a 2023-as 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 2023-as évben 

 Transzparens kommunikációt 

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

 

Eddigi tapasztalataim, amivel hozzá tudok járulni a Tagozat munkájához: 

 2016 óta foglalkozom coachinggal. 

 2000+ ügyfél-órával rendelkezem. 

 2018-ban szereztem ACC, majd 2021-ben PCC minősítést.  

 2017-től aktív tagja vagyok az ICF Magyar Tagozatának, melyből 3 évet töltöttem 

a Jószolgálati csapatban valamint 2022-ben 1 évet Akkreditációs Igazgatói 

pozícióban és vezettem az akkreditációs csapatot.  

 6 éve veszek részt a Magyar Tagozat CSR projektjeiben coachként és 2022-től 

mentorként is 

 Több mint 10 éven keresztül pénzügyi piacok támogatásában, valamint különböző 

pénzügyi projektek lebonyolításában, vezetésében vettem részt multinacionális 

cégeknél  

 Szakmai ismereteimet és önismeretemet folyamatosan bővítem: NLP 

továbbképzés, Profiles Certification Training, Minősített Scrum Master 

 2022-ben ICF Akkreditált Nemzetközi Coach Szupervíziós képzésen vettem részt, 

mert fontosnak tartom, hogy a segítőnek is legyen segítője és elhivatott vagyok 

abban, hogy ez az ICF minőség biztosításához is kapcsolódjon. 
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 2 éve veszek részt agilis transzformációban támogató agilis szakemberként, 

coachként, ahol vezetőket és csapatokat segítek integráltan ICF Coach 

kompetenciák mentén szerepeik és agilis tudatosságuk támogatásában 

 

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

általam kezdeményezett vagy rám bízott feladatokat.   

 

Eredményeim Akkreditációs Igazgatóként a 2022-es évben: 
 
Megtiszteltetés, hogy az ICF Magyar Tagozatának Akkreditációs Igazgatójaként azt a magas 
színvonalú munkát folytathattam, amit a korábbi elnökségi tagok végeztek, és amire magam 
is szerződtem. 

 

 az akkreditációs csapat munkáját erősítettem, újabb csapattagokat toboroztam 

 az ICF Global által kiadott dokumentumok fordításához új fordító csapatot 

toboroztam, akiknek munkájáért nagyon hálás vagyok 

 A minősítési folyamatokkal kapcsolatos új változások megismerésének útját 
biztosítottam 

 az akkreditált képzőkkel közösen szervezett találkozót levezettem valamint a 
kommunikációt erősítettük 

 pályázatot írtam ki a 2022-es és 2023-as év Kompetenciafórum és ICF Coach klub 
megtartására, melyek bírálatát, visszajelzéseit levezényeltem, és az ezekhez 
kapcsolódó CCEU és mentoring igazolásokat biztosítottam 

 CCEU igazolásokat biztosítottam az ICF Global által jóváhagyott valamennyi 
rendezvényünk után 

 Egyéb Európai Chapterekkel való együttműködést kezdeményeztem 

 A mentor coach közösséget tovább építettük a csapattal közösen és szakmailag 
elismert klubokat tartottunk, ahol hangsúlyoztuk a szupervízió fontosságát 

 ICF brandet helytelenül használó coachokat és iskolákat tájékoztattam az 
akkreditáció és minősítés megszerzésének módjáról 

 a 2022-es Coaching Konferencián szekció vezetőjeként a beérkezett pályázatokat 
bíráltam és szerveztem 

 ICF Coach csapatot invitáltam és regisztráltam a 2023-as év Ultra Balaton 
futóversenyére, melyre a felkészülést jövő évben kezdjük (az Ép testben Ép Coach 
programunk folytatásaként) 

  

 

Céljaim Elnökként a 2023-as évben: 

 

Továbbra is 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. A 

kettős tagság biztosítása. 



3 
 

 
 
 

 Az ICF brand és a minősítési rendszer ismertségének növelése. 

 Egyéb Európai Chapterekkel való együttműködések megvalósítása, ahol tagjaink is részt 

tudnak venni különböző eseményeken, konferenciákon. 

 Az új elnökségi csapat, egészséges csapatként való együttműködését elősegíteni 

 

 

Tagság elköteleződésének növelése, és új tagok toborzása: 

 Továbbra is szeretném folytatni a tagság szakmai támogatását.  

 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. 

 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 tovább fejlesztésével. 

 Az ICF minőség és referencia legyen az egész szakma számára. 

 Nemzetközi jelenlétem és szerepvállalásaim erősítése. Best practicek gyűjtése és 

beépítése. 

 

Egyéb Európai Chapterekkel való együttműködések megvalósítása: 

 

 ICF programokra/konferenciára külföldön élő kettős tagsági tagjainkat is bevonni és 
lehetőséget biztosítani előadásokra 

 Más Chapterekkel közös Reciprocal Coaching projektet szervezni 

 Egyéb együttműködésre szert tenni, ami lehetőséget biztosít a tagjaink számára, akik 
nemzetközi területekre is szívesen rálátnának 

 
Az új elnökségi csapat, egészséges csapatként való együttműködését elősegíteni 

 

 Az új Elnökségi csapat beillesztése, megismertetése a tagjainkkal 

 Hangsúlyozni az utódlás fontosságát 

 Új, egészséges, motivált, ambíciózus, agilis csapat létrehozása 
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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 2023. évi 
Elnöki tisztség betöltését. 
 
Eddigi befektetett munkám megkoronázása lenne, ha a továbbiakban az ICF Magyar 
Tagozatának Elnökeként tudnék hozzájárulni a hazai, valamint a nemzetközi eredményekhez, 
a tagjaink motiválásához, a folyamatos magas szintű edukáláshoz. 
 

Kérem a Választási Bizottságot, valamint a Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembevételével 

döntsön pályázatomról. 

 

Dunakeszi, 2023. december 01. 

 

      

Zilahi Angéla 

  

 

 


