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SZERZŐINKRŐL

Dr. Schadt Mária

Dr. Schadt Mária szociológus, 1982 óta a Pécsi Tudományegyetem oktatója, kutatója, 2001 és 
2011 között a PTE szociológia tanszékének tanszékvezető docense. 1985-től számos hazai és 
külföldi  tanulmányút,  konferencia  és  kutatás  résztvevője,  vezetője.  2007-ben  elnyerte  a 
Mestertanár Aranyérem kitüntetést. 2007-től  „A nők és a férfiak egyenlő mértékű gazdasági  
függetlenségének  megteremtése" témakörben  szakértői  feladatokat  lát  el  a  Szociális  és 
Munkaügyi Minisztérium, Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Osztály megbízásából. 2008-
tól  az  Európai  Bizottság  Nők  és  Férfiak  Esélyegyenlőségével  foglalkozó  Tanácsadó 
Bizottságának  szakmai  tagja.  A  Nők  a  Tudományban  Egyesület  Dél-Dunántúli  Regionális 
Központjának regionális felelőse.

Dr. Péntek Eszter

Dr.  Péntek  Eszter  szociológus,  szociálpolitikus,  Európa  szakértő.  Doktori  címét  a  Pécsi 
Tudományegyetem Interdiszciplináris  Doktori  Iskolájának  "Helyi  társadalom -  helyi  területi  
önkormányzatok" programjában szerezte. 1999. október-novemberében részt vett a Central 
Connecticut  State  University  (USA,  Hartford)  Women's  Leadership  Program-ban,  amelynek 
témája a női civil szervezetek, nonprofit menedzsment, nőpolitika volt. A Magyar Szociológiai 
Társaság,  a  4  Dimenzió  Társadalomtudományi  Egyesület,  és  a  Munkaerőpiaci  és 
Esélyegyenlőségi  Tanulmányok  Központjának  tagja.  Jelenleg  a  Pécsi  Tudományegyetem 
szociológia tanszékének adjunktusa. 

Frei Kitti

Frei  Kitti  vagyok.  Húsz  év  családi  vállalkozásban  megélt  munkaszocializáció,  hat  év 
kereskedelmi, öt év vezetői és négy év HR területen szerzett nagyvállalati tapasztalat után egy 
humánerőforrás  szakirányon  szerzett  közgazdász  diplomával  gondoltam  úgy,  hogy  coach 
leszek. A Budapesti Kommunikációs Főiskola coach, üzleti edző szakának végzős hallgatójaként 
a folyamatos fejlődés, és a coaching szemlélet mellett köteleztem el magam. 
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Kovács Judit Erzsébet

Vezetőként,  coachként  és  lovas  sportoktatóként  azoknak  a  mélyebb  összefüggéseknek  a 
feltárásához segítem hozzá Ügyfeleimet, amelyekre e területek metszéspontjából láthatunk rá. 
A lovas coaching résztvevői gyors és hasznos felismerésekről számolnak be vezetői „soft-skill” 
képességeik  terén.  Vezetői  stílusát  a  lovakkal  élőben  kipróbálva  és  „finomhangolva”  ki-ki 
megtalálja azt az egyéni utat, ami a bizalom, hatékonyság és motiváció javulásával fellendíti 
vállalkozása  eredményességét,  miközben  a  munkahelyi  légkör  is  mindenki  számára 
kellemesebb lesz. Ennek megfelelően főbb coaching témáim: vezetési stílus, kommunikáció, 
delegálás, asszertivitás, önbizalom növelés, valamint a munkatársak elkötelezettségének és 
motiváltságának javítása.

Márton-Koczó Ildikó

Executive  coach  és  tréner,  a  Business  Coach  Kft.  stratégiai  partnere.  Saját
fejlesztésű,  az  adott  vállalatra  szabott  képzéseket  tart,  főleg  vezetői
önismeret,  personal  branding,  hatásos  beszéd,  nehéz  (döntési)  helyzetek
kezelése  témakörökben.  Coachként  ugyanezen  témák  tartoznak  a  szakterületei
közé.  Több  menedzsment  könyvet  írt,  a  legfrissebb  Az  50  legjobb  magyar
üzleti  döntés  és  15  a  legrosszabbak  közül  címmel  2013.  január  elején  jelent
meg.

Nagy Zsolt

A  Budapesti  Gazdasági  Főiskola  Külkereskedelmi  Karán  szereztem  marketing  mester 
közgazdász  diplomámat.  Munkáim során megismerkedtem a mélyinterjús,  szemkamerás és 
fókuszcsoportos kutatásokkal, a kérdőívszerkesztéssel és a kutatások feldolgozásával, továbbá 
a próbavásárlásokkal is. Mindezek mellett önálló online mélyinterjúkat, online fókuszcsoportos 
kutatásokat,  narratív  és  netnográfiai  kutatásokat  is  készítettem.  Jelenlegi  főállásomban 
pénzügyi területen dolgozom. Szakmai eredményeim közül a 2006-os L’Oréal Brandstorm 14. 
nemzetközi  marketing  csapatverseny  országos  döntőjében  elért  különdíjas  helyezést,  és  a 
2009-es Országos Piackutatási Diákversenyen csapatmunkában elért 4. és egyben különdíjas 
helyezést emelném ki.

Papp Eszter

Közgazdász,  Coach,  a  Business  Coach  Kft.  stratégiai  partnere.  Coaching
szakterületei:  Személyes  márka,  Önbizalom,  önismeret,  valamint  erőszakmentes
(előrevivő)  kommunikáció,  hatásos  kérdezéstechnika.  Abban  hisz,  hogy  igazi
válaszokat  csak  akkor  kaphatunk,  ha  a  megfelelő  kérdéseket  tesszük  fel.
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Pintér Csaba

Szociológiai és szociálpolitikai tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen végezte. Több,  mint 
10 éve dolgozik a fogyatékossággal élőknek és megváltozott munkaképességű embereknek 
szervezett  munkaerő-piaci  szolgáltatások  területén.  A  nonprofit  szolgáltatók  országos 
ernyőszervezetének  a  Munkaesély  Szövetségnek  elnökségi  tagja.  Kitalálója  és  önkéntes 
menedzsere a fogyatékossággal élők integrációjáért tevékenykedő Special Pécs mozgalomnak, 
aktuális főállását tekintve pedig az ERFO Nonprofit Kft. szakmai koordinátora.

Ruszák Miklós

Ruszák Miklós vagyok, szociológus, az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti 
Központ  családgondozója.  Munkám  során  olyan,  nehéz  helyzetben  lévő  emberekkel, 
családokkal  találkozom,  akik  segítséget  kérnek  tőlem  ügyeik  intézésében,  és  különböző 
problémák  megoldásában.  Meggyőződésem,  hogy  a  coaching  szemléletmódja,  az  egyéni 
felelősségvállalás ösztönzése nagy segítség lehet ezen a területen is. Ügyfeleimet ezért arra 
ösztönzöm, hogy saját maguk erősségeire építve találjanak kiutat a hullámvölgyekből.  Úgy 
gondolom, hogy a coaching-szemlélet alkalmazása mindenki életében pozitív változásokhoz 
vezethet. 

Siklós Barbara

Siklós Barbara vagyok stílus coach, business és life coach, de mindenekelőtt ember-figyelő…. 
Célom, hogy ösztönös stílusérzékemre, szaktudásomra, valamint empatikus beállítottságomra 
és segítő szándékomra támaszkodva segítsek a nőknek megtanulni kifejezni személyiségüket 
öltözködésük, viselkedésük által, hogy jól érezzék magukat a bőrükben és megtalálják a külső-
belső egyensúlyt. 10 éves nemzetközi reklámügynökségi tapasztalattal a hátam mögött, Stílus 
coach diplomámat a londoni Stílus Coach Intézetben (Style Coach Institute™), Business coach 
diplomámat  a  Business  Coach  Akadémián  szereztem.  Tagja  vagyok  a  Stílus  Coachok 
Nemzetközi Szövetségének (International Association of Style Coaches™).

Vass Andrea

Business coach, tréner, a Coaching Team Kft szakmai igazgatója vagyok. Business coachként 
és  trénerként  dolgozom  a  Coaching  Team  lendületes,  alkotó-fejlesztő  csapatában.  A 
coachingban nagyon önmagam lehetek és az értékeim mentén működhetek, ezért is ad sok 
örömöt a munkám. A coaching a fejlődés, a felfedezés, a változás és a növekedés útja, és 
egyben az önelfogadásé is. Ritka manapság az együtt töltött minőségi idő, az elfogadás, a 
valódi figyelem, és az őszinteség. Ezért is fontos eszköz a coaching az üzleti világban és persze 
az  életben,  a  mindennapokban.  Jó  edzőként  támogatom  az  ügyfeleimet  az  útjukon,  a 
kibontakozásban.  Sokéves  vezetői  tapasztalatom,  élettapasztalatom,  közgazdász 
végzettségem, a mögöttem lévő coach képzések, trénerképzések, a sok önismereti munka és a 
jóga jelentik számomra azt az alapot, amire építkezhetem a munkámban. 
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A Magyar Coachszemle szerkesztői:

Dobos Elvira

társ-főszerkesztő

Dobos Elvira diplomás business coach vagyok, a Magyar Coachszemle társ-főszerkesztője. 
Coach - üzleti edző diplomámat a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán szereztem. 
Coachként  legfontosabb  feladatomnak  azok  támogatását  tartom,  akik  szembesülve  a 
munkaerőpiac támasztotta kihívásokkal készek megtenni az önismeret és személyes fejlődés 
sokszor  egyáltalán nem könnyű, ám feltétlenül  szükséges lépéseit  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, 2013 februárjától pedig az ERFO Nonprofit Kft. 
megváltozott munkaképességű dolgozói számára. Munkám során coachként, trénerként 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.

Pintér Alexandra
szerkesztő gyakornok

Pintér Alexandra vagyok, a Pécsi Tudományegyetem végzős magyar szakos hallgatója, alkal-
mazott irodalomtudomány szakirányon. Tanulmányaim mellett két éve gépírást és ügyviteli 
ismereteket tanítok a Bölcsészettudományi Karon  titkárságvezetőknek és  gazdasági idegen 
nyelvű menedzsereknek. Oktatóként legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy a kikerülő 
diákok használható ismereteket kapjanak, s így megállják helyüket a munkaerőpiacon, sikere-
sek legyenek szakmájukban. A szaktudás  mellett  természetesen a személyes értékeket is 
fontosnak tartom, ezért is örülök, hogy jelenleg a Magyar Coachszemlénél lehetek gyakornok, 
ahol saját magam is fejlődhetek.
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