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Bite Barbara
Business  coach,  vezetői  tanácsadó.  Sokéves,  multinacionális  cégnél  szerzett  vezetői  tapasztalattal, 
közgazdász  végzettséggel  rendelkezem.  Ezen  alapokra  építkezve  végeztem  több  coach  képzésen  és 
szakmai fejlesztésen. Business coachként, vezetői tanácsadóként és co-trénerként dolgozom a Coaching 
Team  csapatában.  Ügyvezetőként,  illetve  vezetőfejlesztési  és  tehetségmenedzsment  programok 
projektvezetőjeként szorosan együttműködök a megbízókkal. A látszólag kétpillérű feladat együttesben 
találtam meg a saját egyensúlyomat. Azt ahol megélhetem egyrészt a coaching adta fejlődés, változás, 
megismerés,  felfedezés  sokszínűségét,  másrészt  a  vezetésben  saját  kompetenciáim  és  karizmám 
egyvelegét. Számomra mindkét pillérnek elengedhetetlen feltétele a folyamatos önismereti munka. 

Horváth Tünde, MCC
Nemzetközileg elismert coach és tréner, szervezetfejlesztési tanácsadó és coaching szupervízor. A Gestalt 
Coaching Center alapítója és vezetője. Az International Coach Federation által akkreditált Master Certified 
Coach (MCC).

Ügyfélkörében  megtalálhatók  a  kis-  és  középvállalkozások,  OD  tanácsadó  cégek  és  multinacionális 
vállalatok (PwC, Deloitte, Raiffeisen Bank, Vodafone, Rockefeller Alapítvány). Coachok számára 2001 óta 
tart képzési programokat Magyarországon és külföldön. A Flow Coaching School kezdeményezője, egyik 
alapítója és 3 éven át vezetője, trénere. 2004 és 2006 között a Magyar Gestalt Egyesület alelnöke.
Képzéseit  a  Gestalt,  illetve  a  coaching területein  az Egyesült  Királyságban (The School  of  Coaching, 
London; Ashridge College; School of Counselling and Psychotherapy) és az Egyesült Államokban (Society 
for  Organizational  Learning,  World  Institute  for  Action  Learning,  Gestalt  International  Study  Center) 
végezte.  A Cape Cod, valamint az Action Learning team coaching módszertanok kevés magyarországi 
képviselőinek  egyike.  Meghívott  résztvevője  volt  a  Gestalt  International  Study  Center  (GISC)  “Next 
Generation”  című  programjának  (2005-2008),  valamint  a  „Contemporary  Psychological  Issues“  című 
Szimpóziumnak (Harvard University Medical School, USA, 2008-2009).
Publikációi a Pszichoterápia, a Magyar Coachszemle és a Gestalt Review (USA) című lapokban jelentek 
meg.

Kelló Éva
A szerző jelentős vezetői múlttal és coach diplomával rendelkező executive & business coach. 2011-ben 
elnyerte „AZ ÉV COACHA” címet. A kis- és nagyvállalatok, a versenyszféra és az állami szektor területén 
is szerzett tapasztalatokat. Részt vett nemzetközi szervezetek munkájában. Itthon és külföldön egyaránt 
folytatott tanulmányokat. Rendelkezik oktatói és kutatói tapasztalattal is. 

„Hiszek  abban,  hogy  minden  ember  lehet  saját  sorsának kovácsa,  hogy  minden  helyzetben  számos 
lehetőség  kínálkozik,  a  kérdés  csak  az,  hogy  nyitottak  vagyunk  és  észrevesszük-e  a  lehetőségeket, 
megragadjuk-e  őket  és  cselekszünk-e  értük  kitartóan.  Hiszem,  hogy  hozzáállásunk  alapvetően 
befolyásolja a további történéseket.  A coaching folyamatok során is  abban támogatom partnereimet, 
hogy  felismerjék  a  saját  történeteikben  betöltött  szerepüket  és  felelősségüket,  megtalálják  és 
tudatosítsák lehetőségeiket és kitartóan cselekedjenek céljaikért.” 
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Kiss József
Kiss József magyar és külföldi tulajdonban lévő vállalatoknál eltöltött  több, mint 20 éves cégvezetői, 
értékesítési  vezetői  pályafutása  során  „élesben”  is  meggyőződött  arról,  hogy  a  vezetőkben  és 
munkatársakban rejlő személyes és csoportos értékek és tehetségek megismerésén és hasznosításán 
múlik döntő mértékben az üzleti eredményesség. 

2001-ben  hozta  létre  kollégáival  a  HDTeam  –  Human  Development  Team  céget  és  azóta  ennek 
vezetőjeként segít másoknak is a személyes és céges tartalékok beazonosításában és kihasználásban. 
Munkájukban nagymértékben támaszkodnak online diagnosztikai megoldásokra is. Az Innermetrix egyik 
első magyarországi akkreditált tanácsadó partnere. Az IMX eszközök használatára épülő „What’s your 
genius?” program magyarországi képviselője. 

Pék Eszter
Pék Eszter diplomás tréner, szervezetfejlesztő. 

„Többféle  szervezetben,  a  non-profittól  a  multi-világig  a  pozitív  hozzáállásommal  és  a  globális 
látásmódommal  menedzseltem  a  változást.  Az  a  hitvallásom,  hogy  az  egyén  tudatosságának  és 
önismeretének  növelésével  és  a  személyes  céljainak  a  szervezeti  célokkal  való  összehangolásával 
juthatunk el a közös sikerhez: visszahozhatjuk a munka örömét, és nagyobb szervezeti teljesítményt 
érhetünk el.”

Szabados Andrea
Üzleti  coach,  okleveles  közgazdász.  Pályafutását  vállalati  marketingkommunikációs  szakemberként 
kezdte,  majd  közel  egy  évtizedig  saját  vállalkozás  keretében,  szakfordítóként  és  tolmácsként 
tevékenykedett. Többek között a Harvard Business Review magyar kiadásának állandó szakfordítója volt. 
Komócsin Laura coaching szakkönyvének angol nyelvű kiadásában (Toolful Coach) társfordítóként vett 
részt. Öt idegen nyelven beszél.

Coachként arra törekszik, hogy intellektuális partnerként kreatív szellemi műhelyt nyújtson ügyfeleinek, 
akik  izgalmas  fejlődési  útra  léphetnek  kíséretében.  A  tudatosság  és  a  felelősségvállalás  fokozására 
helyezi a hangsúlyt. Fontosnak tartja a tudásmegosztást, az együttműködést és a szakmai közösség 
erejének kiaknázását a coaching mint fejlesztési forma széles körű megismertetése érdekében. A Noble 
Manhattan  Budai  Coaching  Támogató  Csoport  elnöke,  a  Professzionális  Coaching  Egyesület  alapító 
elnöke.
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A Magyar Coachszemle szerkesztői:

 

Dobos Elvira

társ-főszerkesztő

Dobos Elvira diplomás business coach vagyok. Coachként legfontosabb feladatomnak azon tehetséges 
és képzett  fiatalok támogatását tartom, akik szembesülve a munkaerőpiac támasztotta  kihívásokkal 
készek megtenni az önismeret és személyes fejlődés sokszor egyáltalán nem könnyű, ám feltétlenül 
szükséges lépéseit azon az úton, amely egyéni megoldásaik felfedezéséhez és kiteljesítéséhez vezet. Az 
egyéni  coaching  mellett  2008  óta  tartok  kurzusokat,  tréningeket  prezentáció,  kommunikáció, 
konfliktuskezelés,  időmenedzsment,  önismeret  és  karriermenedzsment  témakörökben  a  Pécsi 
Tudományegyetem bölcsész  hallgatói  számára.  Munkám során coachként  és  egyetemi  oktatóként is 
elsősorban  arra  törekszem,  hogy  elősegítsem  a  személyes  értékek  és  a  bennük  rejlő  lehetőségek 
felismerését, és továbbfejlesztésük legmegfelelőbb módjainak megtalálását.

Örvényesi Rita
társ-főszerkesztő
 

Örvényesi Rita diplomás business- és marketing-coach vagyok. Vállalati felső- és középvezetőket, kis- és 
középvállalkozások  tulajdonosait  és  vezetőit  segítem  a  coaching  eszköztárával  saját  megoldásaik 
megtalálásában.  Szakterületem  a  marketing-  és  értékesítési  csapatok,  folyamatok,  szervezetek 
coaching-támogatása.  Több  mint  20  éves  nemzetközi  szakmai  tapasztalatom  van  nemzetközi 
reklámügynökségi oldalon, valamint kereskedelmi és szolgáltatásmarketing szakterületen nagyvállalati 
vezetőként.  A  stratégiai  tervezés,  a  kereskedelmi  és  marketing-szervezetek  és  munkafolyamatok 
kialakítása, fejlesztése vált szakterületemmé. A külkereskedői végzettség mellé business coach diplomát 
szereztem. Németül, angolul és oroszul beszélek. Korábbi munkám tapasztalatai alapján coaching-stílusú 
vezetőként  a  tudatos  csapatépítést,  a  konfliktuskezelést,  a  motivációt  és  az  egyéni,  valamint 
csapatérdekek összehangolását, a csapat támogató hátterével az egyéni fejlődést és tanulást tartom az 
eredményesség zálogának.
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