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Magamról

A Budapesti Közgazdaság- 
tudományi Egyetem Vezetés és 
Szervezés Szakirányán végeztem. 
Közel húsz évet dolgoztam 
nagyvállalati, multinacionális 
környezetben mint tanácsadó, 
project manager és product owner, 
főleg rendszerbevezetési és 
folyamatfejlesztési projekteken. Az 
IBM számos, tanulást támogató 
belső rendszerének termék- 
felelőseként a globális működtetés 
és a fejlesztések koordinálása volt a 
feladatom. 2018 óta foglalkozom 
coachinggal, 2020-ban ACC, 2022- 
ben PCC minősítést szereztem. 

Az egyéni folyamatok mellett 
csapatokkal is dolgozom 
coachként. Munkám során 
megtapasztaltam, hogy a coaching 
segítségével elindított fejlesztési 
folyamatok sokszor nem állnak 
meg a szervezeti határokon. Az 
üzleti szféra mellett az elmúlt 
években több önkéntes, non for 
profit és civil szervezetet 
támogattam professzionális 
coachként, és több professzionális 
szervezetben önkénteskedtem. 
Hiszek az egyén, a csoportok, a 
szervezetek és társadalmi 
rendszerek egymásra hatásában.
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Eddigi ICF-es tevékenységem 

Coaching tanulmányaim kezdete
óta tagja vagyok az ICF Magyar
Tagozatának, rendszeres
résztvevője a szakmai és CSR
programjainak. 2022-ben
csatlakoztam először az Egyesület
szakmai munkájához szervezési és
működtetési oldalról. Egyrészt a
Gazdasági Csapat munkáját
támogattam, főként két nagy
esemény, a 2022-es HR BRAND(em)
konferencia és a 2022-es Coaching
Konferencia szervezésében,
másrészt év elején csatlakoztam a
Jószolgálati Csapathoz is. 

A 2022-es Coaching Konferencia 
szervezése során az Elnökséget és a 
Szakmai Projektvezetőt 
támogattam a program operatív 
lebonyolításáért felelős 
Projektvezetőként. Izgalmas 
feladat volt a két éves online 
működést követően az első 
nagyobb volumenű, 178 coach 
kolléga személyes jelenlétével 
megrendezett ICF-es esemény 
megszervezése és a 22 fős 
szervezőcsapat összefogása. Ez a 
munka remek lehetőség volt arra, 
hogy közelebbről megismerjem az 
ICF belső működési folyamatait és 
szorosabb együttműködést 
alakítsak ki a szakmai csapatokkal.

 

A Jószolgálati Csapat tagjaként
örömmel és nagy lendülettel
kapcsolódtam az értékteremtő és
társadalmi felelősségvállalást képviselő
projektekbe. Az ICF Jószolgálati
tevékenységének 10 éves ünneplésével,
régi és új CSR coachok és ügyfelek
személyes találkozásával kezdtük, majd
a stratégiai partnerekkel közös
programjainkkal folytattuk az évet: a
PwC Civil mentoring, a MagNet Civil
Rapid Randi és a METU NextGens
programok keretében közel 30 team
coaching és több, mint 130 egyéni
folyamat indult el. A szakmai
minőségbiztosítást több, mint 40
mentoring és szupervíziós alkalom
megszervezésével támogattuk.
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Céljaim Jószolgálati Igazgatóként

A Jószolgálati Csapatban több stabil
stratégiai együttműködésre építő,
sokrétű kapcsolati hálóval rendelkező
működést tapasztaltam mind a civil
szervezetek, mind az ICF-es coachok, 
a coachképző iskolák, és a tapasztalt
mentorok, szupervízorok felé.
Ugyanakkor a pillanatban születő
kihívások is megtaláltak minket:
hogyan reagálunk a szomszédunkban
kirobbant háborús helyzetre, a 
 gazdasági bizonytalanságra, vagy
például az oktatásban tapasztalt
elbocsátásokra. Mi az, amit a stabil
alapok adnak? Mi az, ami
rugalmasságot és szélesebb körű
együttműködést hív elő? Hogyan
lehet e kettőt egyensúlyba hozni és
működtetni? Ez célként változatlan.

Leendő Jószolgálati Igazgatóként
célom, hogy szorosabb kapcsolatot
alakítsunk ki a Global ICF Foundation
Ignite programjával, amely az ICF
jószolgálati coaching tevékenységeit
fogja össze nemzetközi szinten. A
Jószolgálati csapatnak lehetőség arra,
hogy legjobb gyakorlatokat
ismerjenek meg, illetve adjanak át
más országoknak, az ICF-es
coachoknak pedig lehetőség arra,
hogy nemzetközi szinten is
bekapcsolódhassanak CSR
folyamatokba. Ennek első lépéseként
idén ősszel a METU NextGens
programját már az Ignite (ICF
Foundation) sztenderdjei alapján
hirdettük és szerveztük meg. 

Elnökségi tagként célom, hogy
szoros együttműködést alakítsak ki
az ICF Magyar Tagozatának
szakmai vezetőivel és csapataival.
A 2022-es Coaching Konferencia
szervezése és a Jószolgálati csapat
programjai során megtapasztaltam,
hogy milyen erő lehet ezekben az
együttműködésekben. Bármi, amit
teszünk, ahogy hatunk, nem
elválasztható egymástól: a
szakmaiság, az ICF stratégiai irányai,
a kommunikáció, az akkreditációs
folyamatok, a gazdasági
fenntarthatóság, vagy a tagsági
kapcsolatok szempontjából.
Kulcsszavaim ezen a területen az
összehangoltság és egymás
erősítése.
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Vállalásaim a 2023-as évre

Néhány fős CSR csapatot építek
és vezetek: egyrészt számítok a
meglévő csapat további
munkájára, másrészt örömmel
várok további önkénteseket is.

Építek a stabil alapokra, és
működtetem a Jószolgálati
folyamatok meglévő stratégiai
együttműködéseit: 

Pwc Civil mentoring (2023
tavasz)
MagNet Civil Rapid Randi
(2023 ősz)
METU Next Gens (2023 tél)

Nyitottan fogadok új CSR
együttműködéseket is.

Szupervíziós és mentoring
támogatást szervezek a CSR
folyamatokat vállaló ICF-es
coachok számára.

A team coaching CSR
folyamatokat vállaló coachok
számára TC intervíziós és/vagy
mentoring vagy szupervíziós
lehetőséget szervezek.

Felkutatom a Global ICF
Foundation Ignite projekttel
való szorosabb kapcsolódás
lehetőségeit.

Továbbra is támogatom a
Gazdasági Igazgatót/csapatot a
nagyobb konferenciák
szervezésében.

az elnökségi üléseken aktívan
részt veszek,
szavazatommal segítem az
Elnökség –  Igazgató Tanács
működését,
vállalom, hogy az egyesületi
szabályzatban foglaltak szerint
eleget teszek beszámolási
kötelezettségemnek az
Elnökség és a Tagság felé.

Az Elnökség munkáját
támogatom az alábbiakkal:

Jelentkezésemmel vállalom, hogy
transzparensen fogok
kommunikálni a CSR csapat, az
Elnökség, a külső partnerek és a
Tagság felé.



Köszönöm

a  Választási Bizottságnak és a tisztelt
Közgyűlésnek, hogy a fentiek figyelembe
vételével döntenek a pályázatomról. 

Bízom benne, hogy a jövőben is együtt
építhetjük az ICF Magyar Tagozatot!

Tisztelettel,

BUDAPEST, 2022. DECEMBER 9.


