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Tárgy: Pályázat Akkreditációs Igazgatói tisztségre 2023. évre  
 

 

Tisztelt Horváth Enikő, tisztelt Választási Bizottság! 

 

Alulírott Dömény Erika, jelen levelemmel megpályázom az ICF Magyar Tagozatának 

Akkreditációs Igazgatói tisztségét a 2023-as évre. 

 

A pályázati kiírásnak megfelelően vállalom:  

 

 Az ICF Magyar Tagozat Egyesületi tagságot.   

 Az Akkreditációs Csapat irányítását, a terület munkájának szervezését.  

 Az akkreditációs 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 2023-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: 

 

 2017-ban köteleződtem el a coaching szakma irányába.  

 2018 óta tagja vagyok az ICF nemzetközi és magyar tagozatának is.   

 Közgazdász, MBA végzettséggel és több mint 20 éves multinacionális vállalatnál, 

HR területen megélt vezetői tapasztalattal rendelkezem.   

 Tíz éve foglalkozok vezetők fejlesztésével,  ahol ötvözöm vezetői tapasztalataimat 

és humán érdeklődésemet a fejlesztő, támogató munkában.  

 2019 óta szabadúszóként coaching folyamatok mellett a kompetenciák fejlesztését 

célzó- és a Process Communication Modell – PCM®-hez kapcsolódó képzéseket 

tartok, HR és szervezetfejlesztési tanácsadóként dolgozom. 



   
 

 

 2019 óta vagyok jelen a Jószolgálati programokon coachként, és 2. éve támogatom 

a Jószolgálati csapatot önkéntes munkámmal is.  

 2017 óta dolgozok coachként ez idő alatt 700+ óra egyéni-, csoportos- és 

teamcoaching tapasztalatot szereztem. 

 2018-ban szereztem meg az ACC minősítésemet. 

 Önmagam és szakmai kompetenciáim folyamatos fejlesztése, avagy az élethosszig 

tartó tanulás híve vagyok. 2017-től napjainkig folyamatosan képeztem és 

fejlesztem magamat (Csoport és teamcoach képzés-, TA-, ProfileXT-, PCM-, 

Megoldásfókuszú kamasz coaching-, Transzformatív mediáció képzések)  

 

 

Eredményeim a Magyar Tagozat munkájában valamint a Jószolgálati csapat tagjaként 2021-

2022-es évben: 

 

 HR Brandem konferencia 2021 szervező csapat tagja. 

 Szerepvállalás az online Coaching konferencia 2021 szervezésében, különböző 

hozzájáruló feladatok lebonyolításában. 

 ICF Magyar Tagozatának 2021 online Karácsonyi programjának megszervezése és 

lebonyolítása. 

 HR Fest Millenáris 2022 – 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. 

(2021-22)  

 Jószolgálati programok: Startup Campus program (2021), PWC Civil mentoring 

program CSR programja szervezése, bonyolítása (2021-22), és kapcsolódó egyéni 

coachingok magyar nyelven, és a Bátor Tábor egyik csehországi vezetőjének angol 

nyelvű coachingja. 

 METU Next Gens – közösen a jövő HR generációjáért 2021 program szervezése, 

bonyolítása. 

 

Céljaim Akkreditációs Igazgatóként a 2023-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 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 Teamcoach 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 a coaching szakma irányába, a Magyar Tagozatban való aktív részvételem, 
szakmai érettségem és eredményeim, valamint kollégáim támogatása segített ahhoz a 
döntésemhez, hogy elkötelezettséggel megpályázzam a 2023. évi Akkreditációs Igazgatói 
tisztség betöltését. 
 
Megtisztelő lenne számomra, ha a továbbiakban az ICF Magyar Tagozatának Elnökségi 
tagjaként tudnék hozzájárulni a hazai, valamint a nemzetközi eredményekhez és a coach 
kollégáim minősítéssel, akkreditációkkal kapcsolatos támogatásához. 
 

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

döntsön pályázatomról. 

 

Székesfehérvár, 2022. december 07. 

 

 

         Dömény Erika 

 

 

 


