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I 
dén júniusban negyedik alkalommal került megrendezésre a Coaching Camp, ezút-

tal egészen megújult formában.2013-tól 2015-ig Gárdony adott otthont a rendez-

vénynek, most azonban a résztvevői visszajelzéseket figyelembe véve egy buda-

pesti helyszínre esett a szervezők választása. Az idei konferenciát így a város budai 

oldalán fekvő Európai Ifjúsági Központban rendezték, ahonnan lenyűgöző látványt nyílik 

a Parlamentre és a város pesti oldalára. A helyszín egyébként a parkolási nehézségektől 

eltekintve– hiszen diplomáciai területről van szó – minden tekintetben megfelel egy ran-

gos szakmai konferenciának. 

 

Az idei program felépítése az előző évekhez hasonlóan mind szakmai tartalomban, 

mind felépítésben magas színvonalú volt, így a résztvevők biztosan nem mentek haza 

„üres kézzel”.  Az első napon a coaching szakma neves képviselői interaktív előadásai-

nak lehettünk részesei. A megnyitót követően Komócsin Laura tartott plenáris előadást 

a selfc oachingról, majd a Magyar Coachszemle szervezésében Dobos Elvira és Ruszák 

Miklós moderálásával kezdődött egy igen aktuális, a coaching szakma egzisztenciáját 

érintő kerekasztal-beszélgetés a Pszichológus Kamara törvénytervezetével kapcsolatban 

Baska Judit, Malatinszky-Tóth Judit, Dr. Székely Vince és Földi Miklós Dániel részvételé-

vel. Sajnálatos, hogy a törvényhozás részéről meghívott képviselő a rendezvény előtt 

néhány nappal visszamondta a részvételt, hiszen a résztvevők egyetértettek abban, 

hogy a törvénytervezet a jelenlegi formájában nem tekinthető megfelelőnek sem a pszi-

chológus, sem a coach szakma képviselői számára. A résztvevők azt is kiemelték, hogy a 

coach szakma részéről szükséges a képzési és minősítési keretek további rendszerezése 

annak érdekében, hogy a szakma megszerezhesse és megőrizhesse stabil pozícióját. 

Baska Judit, a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének elnöke megerősítette, 
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hogy az erre irányuló törekvés megvan, és a munkálatok is elkezdődtek a szakma részé-

ről. 

 

A plenáris programokat és az ebédet követően két körös szekcióülések következtek, egy 

időben három különböző teremben. Az első körben Barnóczki Annamária, Csetneki Csa-

ba és van der Meer Gabriella a mentoringgal kapcsolatban tartott workshopot, velük 

párhuzamosan pedig Szabó Andrea a karrier-coachinggal kapcsolatban adta át inspiráló 

gondolatokat, illetve Kemény Péter vezetette be az érdeklődőket az integrál szemlélet 

hét szintjébe, és segítette a résztvevőket abban, hogy valóban a nekik megfelelő célokat 

tudják kitűzni maguknak. 

 

A második körben 

Sütöri Ágnes, Már-

ton-Koczó Ildikó és 

Mákos Nándor 

workshopjai követ-

keztek, ahol szin-

tén olyan módsze-

reket ismerhettünk 

meg, amelyek min-

den coach számára 

hasznosak lehetnek 

munkájuk során: a challenging coaching, stage coaching, és a story processing coaching 

került bemutatásra másfél órában.  

 

A konferencia második napjának programja szintén újítás volt az előző Camp-ekhez ké-

pest, és kétségkívül minden jelenlévő coach számára hasznos tartalmakkal szolgált. Ezen 

a napon olyan multinacionális vállalatok HR vezetői tartottak előadást a coachinggal 

kapcsolatos tapasztalataikról, akik több éve eredményesen használják saját szervezeteik-

ben a módszert, és kiemelkedő eredményeket értek el vele. Kifejezetten érdekes volt 

egymás mellett látni a különböző vállalatok, mint például a Microsoft, K&H, UPC, Ma-

gyar Telekom, vagy a Vodafone coachinggal kapcsolatos tapasztalatait, és a módszer 

vezetőfejlesztésbe való integrálásának eltérő gyakorlatait. Külön köszönet a szervezők-

nek, hogy ilyen módon is segítették a kereslet és a kínálat egymásnak való bemutatko-

zását, és erősítették a kapcsolódást, közös gondolkodást. 

 

Összességében ismét egy tartalmas Coaching Camp-en vehettünk részt, ahol számos új 

emberrel és módszerrel ismerkedhettünk meg közelebbről. Bízunk benne, hogya már 

hagyományosnak tekinthető júniusi coach-tábor története 2017-ben folytatódik. 


