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Deák Zita 
Tanulmányait pénzügyi és befektetési szakterületen a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán folytatta, majd a Business Coach Akadé-

mián szerzett coach végzettséget. Banki vezetői tapasztalatait kamatoztatva hat éve dolgozik coachként és trénerként. Pályafu-

tása során többször mert nagyot váltani és megélte, hogy az ösztöneire érdemes hallgatni. Coachként pedig mindig megerősíti 

az a tapasztalat, hogy a tudás, a módszerek és a technikák mellett fontos üzeneteket kapunk a saját, belső csatornáinkon. Szíve-

sen ötvözi ezeket az elemeket a coaching-folyamatban a korábbi vezetői és sales-tapasztalataival. 

 

Dr. Farkas Johanna 
Tanácsadó pszichológus, mediátor, szaktanár. 2000-2002-ig a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán tudományos munka-

társ, a Kaposi Mór Megyei Kórház Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályán pszichológus. 2005-2013-ig a Zsigmond Király Főis-

kolán oktató. 2002-től dolgozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (korábban Rendőrtiszti Főiskolán) 

kezdetben munkapszichológusként, 2012-től pedig a Magatartástudományi Tanszéken szaktanárként. A tudományos tevékeny-

sége mellett terapeutaként és igazságügyi konzultánsként tevékenykedik. 

 

 

Filáj Gábor 
Okleveles politológus, HR-tanácsadó, business coach, az Umbrella Consulting ügyvezető tulajdonosa Közel 8 éve foglalkozik 

professzionális munkaerő-kiválasztással, valamint fejvadászattal. Saját vezetői tapasztalatait is felhasználva már több éve diplo-

más business coachként támogatja az Y-generáció fiatal vezetőit, valamint a kis és középvállalkozói szektor ügyvezetőit üzleti 

sikereik elérésében. 

 

 

Hankovszky Katalin 
Megoldásközpontú coach (PCC) és tréner. Filológiai és neveléstudományi diplomáit Budapesten és Heidelbergben szerezte, 

1995 óta dolgozik felnőttképzőként, 2000 óta coachként. Másfél évtizedes tapasztalattal rendelkezik cégek megoldásközpontú 

támogatásában, ügyfelei között multinacionális cégek, kis- és középvállalatok egyaránt megtalálhatóak. Megalapítása óta tagja 

a SolutionSurfers csapatának, amely 4 földrészen 8 nyelven tart coachképzéseket, tréningeket. 2010-ben megjelent "Rövid és 

tartós coaching. Megoldásközpontú beszélgetések" című könyv társszerzője. 

 

 

Hunor Nelli 
Jelenleg felsővezető asszisztensként dolgozik, és emellett coaching szemléletű nyelvtanításban támogatja a vállalatot. 2002-ben 

végzett angol nyelvtanárként és szociológusként, majd 2007-ig folyamatosan bővülő HR feladatköröket látott el nemzetközi 

cégeknél. Ez idő alatt már sikeres vezetőként szervezetfejlesztésre is kiterjedt a felelősségi köre. 4 év kihagyás és 2 gyermek 

édesanyjaként 2011-től tölti be a felsővezető asszisztensi munkakört, ahol üzleti angol nyelvtudása is tovább csiszolódik. Min-

dennapi munkája során elsősorban vezetőket kísér céljaik megvalósításában, amit 2013-ban kiegészített a megoldásközpontú 

Szerzőink 



 

Önreflexivitás 2013/6. 48 

brief coaching szemlélet, amit a Forsight Coaching School képzésén sajátított el. A jövőben elsősorban nyelvi coachként képzeli 

el magát és arra törekszik, hogy az ügyféllel kölcsönösen együttműködve megtalálhassák az ügyfélre szabott lehető legjobb 

megoldást, az ügyfél sikere érdekében. 

 

 

Madai Kriszta 
Végzettségek: közgazdász, alkalmazott pszichológus, ICF akkreditált coach, diplomás szupervizor Nemzetközi forprofit környe-

zetben szerzett projektvezetői és civil kutatói-segítői tapasztalataimra építve 2006. óta dolgozik coachként szervezetekben, és 

privát ügyfelekkel egyaránt. 2008. óta vesz részt oktatóként coach képzésekben és 2010-ben indította útjára három kollégájá-

val a CoachAkadémiát, saját alapítású coach képzésüket, amely 2013 tavaszán ACSTH akkreditációs minősítést nyert. 2011. óta 

a Károli Egyetem Szupervizor képzésének egyik oktatója, és ugyanettől az évtől kezdődően vezet coachok számára egyéni és 

csoportos szupervíziós folyamatokat. 2012-2015-ig a Leonardo ECVision európai projekt nemzetközi csapatának magyarországi 

küldötteként dolgozik. A projekt célja, hogy letegye az alapjait a szupervízió és a coaching európai leírásának és összehasonlít-

hatóságának. Módszertanomban alapvetően az önreflexióra és a megoldásorientált megközelítésre építek.  

 

Márton-Koczó Ildikó 
A szerző pszichopedagógus, pasztorálpszichológiai tanulmányokat folytatott, Gordon tréner, executive coach. Tizenkét éves 

tréneri, és öt éves coach tapasztalata van. Nyolc évet dolgozott az Axel Springer Kiadónál, először a Világgazdaság című napilap 

foglalkoztatáspolitikai szakújságírójaként és szerkesztőjeként, majd 2008-tól a kiadó egy másik gazdasági kiadványának, a Ma-

nager Magazinnak felelős szerkesztője volt 2011 év végéig. Saját fejlesztésű tréningeket tart, főleg vezetői önismeret, karizma-

fejlesztés és inspiráció, valamint nehéz helyzetek kezelése, döntéshozatal témakörökben. Coachként ugyanezen témák tartoz-

nak a szakterületei közé. A Business Coach Kft. stratégiai partnere. 

 

Turzó Marianna 
Mediátor, pedagógus. Közel 20 éve foglalkozik gyerekekkel. Tanárként, majd bölcsődei szaktanácsadóként és gyermekintéz-

mény vezetőjeként szerzett tapasztalatot kapcsolatok és viták rendezésében. Bepillantást nyert a gyerekek és családok gondjai-

ba. Megismerte az iskolai, családi és intézményi konfliktusok természetét. Mediátori tanulmányait Nagy Zsóka családi mediá-

tornál végezte. „Hiszem, hogy a nehézségek közösen megoldhatók, és mindig van a vitában egy olyan pont, közös nevező, 

amely mindkét félnek fontos. Ha ezt a pontot megtalálják, akkor a békés megegyezésre van lehetőség.Hiszem, hogy kapcsolata-

inkban a higgadt beszélgetés, az egyensúlyra törekvés, saját szerepünk megtalálása és megélése az egyedüli lehetőség a har-

monikus élethez.” 

 

Rozgonyi Róbert 
Rozgonyi Róbert diplomás szupervizor-coach, szupervizor, szociális munkás vagyok. Tizenegy éve foglalkozom emberekkel, öt 

éve a munkaélet problémáival, és megerősödő tapasztalatom, hogy a gátak sokkal inkább bennünk vannak, mint a környeze-

tünkben. Ha ezt megértjük, belátjuk, és elkezdjük a lebontásukat, jön az eredmény: az építkezés, a kiteljesedés. A változásnak 

ebben a csodálatos folyamatában támogatom coaching és szupervizált partnereiemet, klienseimet. 

 

Zsótér Gina 
ICF minősített coach, szupervizor, HR-tanácsadó. Tanulmányait a Business Coach Akadémián folytatta, HR végzettséget a Szent 

István Egyetemen  szerzett. Alternatív lélektant, stresszkezelési technikákat, szimbológiát, alternatív pszichológiát, 

archetipológiát a Mantra Főiskolán tanult. „Hiszek abban, hogy a minőségi coaching és szupervízió nem csak a célelérést szol-

gálja, hanem az értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése is egyben. A rendszerszemlélet, a tudatosság és a felelősség felválla-

lása önmagunkkal és a környezetünkkel szemben velejárói a professzionális coach és szupervizor munkámnak. Hiszem és ta-

pasztalom, hogy minden szakmai vagy magánéleti megakadás mögött egy „aktuális képesség” rejlik, aminek a felismerése által 

túlhaladhatjuk a dilemmáinkat.” 
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Dobos Elvira 

alapító, társ-főszerkesztő 
Dobos Elvira diplomás business coach, a Magyar Coachszemle társ-főszerkesztője. Coach - üzleti edző 

diplomáját a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán szerezte. 2006 óta folyamatosan jelennek 

meg szakmai cikkei és szakfordításai, 2008-tól a Pécsi Tudományegyetemen oktat. A vezetői és karrier 

coaching mellett 2013 márciusától az ERFO Nonprofit Kft-nél a munkaerőpiaci reintegrációt elősegítő 

tréningeket és csoportos coachingot vezet megváltozott munkaképességű emberek számára. 

 

Örvényesi Rita 

alapító, társ-főszerkesztő  
Kommunikációs szakértő, marketing szakember. Több mint húsz év szakmai és vezetői tapasztalattal 

rendelkezik multinacionális vállalati környezetben. Szakterülete a stratégiai tervezés, a kereskedelmi és 

marketing szervezetek és munkafolyamatok kialakítása, fejlesztése, hatékonyságának növelése. Szíve-

sen foglalkozik Public Relations feladatokkal is. Coach-diplomáját a Budapesti Kommunikációs és Üzleti 

Főiskolán szerezte. A forprofit feladatok mellett a nagyothallók és siketet coaching támogatását végzi 

társadalmi felelősségvállalásként. A Magyar Coach Egyesület alelnöke. 

 

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 ta-

nultam. Jelenleg kutatóként és oktatóként dolgozom a Pszichológia Doktori Iskola Elméleti Pszichoana-

lízis programján belül. A pszichológia számomra egy hatalmas, korlátok nélküli tér. Legkedvesebb terü-

leteim az álmok, az emlékezet és az önismeret. Utóbbit nem csak szakmai szempontból tartom izgal-

masnak, hanem a személyes élmények lehetősége miatt is. Az elmúlt években önmagam megismerésé-

nek lépcsőit jártam, saját határaimat feszegettem, kipróbáltam egyéni és csoportos módszereket is. 

Célom megosztani az olvasókkal az önismeret mindenki számára járható útjait szakmai ismereteim és 

saját tapasztalataim segítségével.  

 

 

A Magyar  
Coachszemle 
szerkesztősége 
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Pintér Alexandra 

szerkesztő 
Diplomáimat a Pécsi Tudományegyetem szereztem magyar, germanisztika és ügyvitel szakokon. Tanul-

mányaim mellett két évig gépírást és ügyviteli ismereteket tanítottam a Bölcsészettudományi Karon 

titkárságvezetőknek és gazdasági idegen nyelvű menedzsereknek. Oktatóként legfontosabb feladatom-

nak azt tartottam, hogy a végzett hallgatók használható ismere-teket kapjanak, s így megállják helyüket 

a munkaerőpiacon, sikeresek le-gyenek szakmájukban. A szaktudás mellett fontosnak tartom a szemé-

lyes értékek fejlesztését is, ezért örömmel veszek részt a Magyar Coachszemle szerkesztőségének mun-

kájában, ahol magam is fejlődhetek. 

 

 

 

Ruszák Miklós 
szerkesztő 

Ruszák Miklós vagyok, szociológus, az Erfo Nonprofit Kft. belső trénere. Az Esztergár Lajos Családsegítő 

Szolgálat és Gyermekjóléti Központ családgondozójaként évekig dolgoztam nehéz helyzetben lévő em-

berekkel, családokkal. 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 al-

kalmazása mindenki életében pozitív változásokhoz vezethet.  

 

 


