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SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese
Balogh  Emese  mester  coach,  2009  óta  foglalkozik  coachinggal,  képesítését  a  Dr.  Kollár  Coaching 

Iskolacsoportnál szerezte.  Családi vállalkozásban dolgozott  közgazdaként és vezetőként is,  így ismeri 

azokat a helyzeteket, amikor valaki a saját felelősségére dolgozik, és nehezen képes elkülöníteni a családi 

kötelékeket a munkától, illetve küzdelmeket folytat azért, hogy a különböző kötelezettségek közepette 

önmaga maradjon. Kétgyermekes családanyaként, elvált nőként és egy működő mozaikcsalád tagjaként 

fontosnak tartja, hogy támogassa a nőket abban, hogy a döntés jogával élhessenek. A Fiatal Vállalkozók 

Országos Szövetsége női szekciójának alelnökeként is támogatja a nőket. Víziói megvalósítására hívta 

életre a Café Archibald – a Tudás Központja kávézót és rendezvényhelyszínt, ahol az idei év folyamán 

szeretné elindítani workshop sorozatát, amely a nők vezetővé válását kívánja támogatni.

Bánhidi Brigitta
A gyors és tartós megoldások embere. Közgazdász diplomájával multinacionális vállalati karrierbe kezdett 

majd a személyre szabott vezetőfejlesztés került figyelme fókuszába. Szakmaisága elismeréseként az ICF 

Magyar Tagozata 2012-ben az "Év Coacha" címmel jutalmazta, és nemzetközi ACC minősítéssel is bír. 

Vallja, hogy csak a változás állandó, de minden helyzetben bennünk van a megoldás kulcsa, még ha ez 

elsőre nem is nyilvánvaló. Hiszen a felhők fölött mindig süt a nap.

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. 
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Bölcskei Mónika
Bölcskei  Mónika vagyok,  képesítéseim  szerint  tanító  és  HR  Menedzser,  a  továbbképzéseim  szerint 

akkreditált tréner, ACC business coach és akció tanulócsoport facilitátor. 12 éve dolgozom vezetőként, 8  

éve saját vállalkozást  vezetek,  és 7 éves nemzetközi  önkéntes tréneri  tapasztalattal  is  rendelkezem. 

Mindemellett  2 évig egy speciális  iskolában tanítottam ADHD-s gyerekeket. Erősségem a tudatosság. 

Felismerem, hogy mi az utam, mit kell tennem, hogyan érjem el a céljaimat, és ezért aktívan teszek is. 

Szakmai életcélom az élethosszig tartó tanulás-tanítás maximalizálása és támogatása. Számomra fontos 

az  a  fajta  támogatás,  amit  nyújtok  bármilyen  szervezet  bármilyen  szintű  munkatársának,  vagy 

vezetőjének,  hogy  megtapasztalja  a  siker  táptalaját,  a  tudatos  fejlődést,  és  lehetőséget  kapjon  az 

egymástól  való  tanulásra.  A  korábbi  tapasztalataim  mind  hozzám tartoznak,  ezek  mind  jellemeznek 

engem, ezekből táplálkozom, ezekből építem magam nap, mint nap.

Csetneki Csaba
Csetneki Csaba vagyok, VersenyCoach. Az élet versenyében vezetni vágyóknak nyújtok támogatást az 

önérvényesítésben, változtatni akarásban, céljaik eredményes elérésében. Mérnöki és tanári diplomám 

megszerzése után éveket töltöttem szolgálatban a Malévnél,  és ezzel párhuzamosan egy felsővezetői 

tanácsadó cégnél, valamint hosszú és sikeres versenytáncos pálya áll mögöttem. A lehetetlen lehetővé 

tétele, a nyitottság, az új nézőpont, az akadályok leküzdése, a közös munka és a kitartás énem részévé 

vált.  Évek  óta  foglalkozom  sport  mentál  tréninggel,  coachinggal,  valamint  jelenleg  business  coach 

diplomámat  szerzem a  BKF-en. A  tanácsadói  és  a  szolgáltatói  szférában  megszerzett  tapasztalatom, 

emberismeretem,  tanulási  és  fejlődési  vágyam,  illetve  versenyzői  múltamból  adódó  kvalitásaim  egy 

általam  mélyen  hitt  és  vallott  filozófiában  fogalmazható  meg:  Nem  az  számít  az  életben,  hogy 

megtaláljuk, hanem az, hogy megteremtsük magunkat! 

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. 
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Kurucz Balázs
Coaching szemléletemre meghatározó hatással volt szupervízió alapú coaching tanulmányom, és Rogersi 

alapozásom.  Máig  nagy  hangsúlyt  helyezek  saját  magam  folyamatos  fejlesztésére,  megismerésére. 

Jelenleg az ICF, Nemzetközi Coach Szövetség akkreditált coachaként dolgozom.

A  Business  Coach  Akadémia  igazgatójaként,  és  a  BKF  Üzleti  coach  szakirányú  továbbképzésnek  a 

vezetőjeként  a  coach  képzéseink  működtetéséért,  stratégiájának  megvalósításáért  vagyok  felelős. 

Mindkét intézményben trénerként is dolgozom. A trénerséget a Dale Carnegie tréningcégnél tanultam, 

előtte az Accenture tanácsadó cég vezetői tanácsadójaként dolgoztam.

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  a  Business  Coach  Akadémián 

szereztem. Tagja vagyok a Stílus Coachok Nemzetközi Szövetségének (International Association of Style 

Coaches™).
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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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Kovács Petra

szerkesztő

Kovács Petra vagyok, pszichológus. 2011-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetemen, felnőtt klinikai és 

egészségpszichológia szakirányon. Angliában a mindfulness meditáció elméletét és gyakorlatát tanultam. 

Jelenleg kutatóként és oktatóként dolgozom a Pszichológia Doktori Iskola Elméleti Pszichoanalízis prog-

ramján belül. A pszichológia számomra egy hatalmas, korlátok nélküli tér. Legkedvesebb területeim az 

álmok, az emlékezet és az önismeret.Utóbbit nem csak szakmai szempontból tartom izgalmasnak, ha-

nem a személyes élmények lehetősége miatt is. Az elmúlt években önmagam megismerésének lépcsőit 

jártam, saját határaimat feszegettem, kipróbáltam egyéni és csoportos módszereket is. Célom megosz-

tani  az  olvasókkal  az  önismeret  mindenki  számára  járható  útjait  szakmai  ismereteim  és  saját 

tapasztalataim segítségével.  

Ruszák Miklós

szerkesztő

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.  

Pintér Alexandra

szerkesztő

Pintér Alexandra vagyok, a Pécsi Tudományegyetem végzős magyar szakos hallgatója, alkalmazott iroda-

lomtudomány szakirányon. Tanulmányaim mellett  két éve gépírást és ügyviteli  ismereteket tanítok a 

Bölcsészettudományi Karon  titkárságvezetőknek és  gazdasági idegen nyelvű menedzsereknek. Oktató-

ként legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy a kikerülő diákok használható ismereteket kapjanak, s 

így megállják helyüket a munkaerőpiacon, sikeresek legyenek szakmájukban. A szaktudás mellett ter-

mészetesen  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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