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Dr. Farkas Johanna 

Tanácsadó, pszichológus, mediátor, szaktanár. 2000-2002-ig a Pécsi Tudományegye-

tem Illyés Gyula Karán tudományos munkatárs, 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 

Tanszékén szaktanárként kezdetben munkapszichológusként, 2012-től pedig a Maga-

tartástudományi Tanszéken szaktanárként. A tudományos tevékenysége mellett tera-

peutaként és igazságügyi konzultánsként tevékenykedik.  

 

Fromann Richárd 

Szociológus, online játék-kutató, Doktorjelölt, az ELTE TÁTK Szociológia Doktori Iskola Inter-

diszciplináris Társadalomkutatások Doktori Programja keretén belül. A doktori disszertációjá-

nak tárgya a "Gamification" jelenség vizsgálata, vagyis a játékok és a játékos mechanizmusok 

beépítése a hétköznapokba, az oktatásba és a munkafolyamatokba; mindezt az online és offli-

ne játékosok bevonásával. A 2011 óta tartó JátékosLét kutatássorozatának eredményeit és 

céljait a www.jatekkutatas.hu portálon, ill a JátékosLét Facebookon oldalán publikálja. 

(www.facebook.com/jatekkutatas). 

 

Horváth Tünde. MCC 

Nemzetközileg elismert coach és tréner, szervezetfejlesztési tanácsadó és coaching 

szupervízor. Az International Coach Federation által akkreditált Master Coach (MCC). 

Ügyfélkörében megtalálhatók a kis- és középvállalkozások, OD tanácsadó cégek és 

multinacionális vállalatok. Coach-ok számára 2001 óta tart különböző képzési progra-

mokat 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. 

Szerzőink 

http://www.jatekkutatas.hu/
http://www.facebook.com/jatekkutatas
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 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 magyar-

országi 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). 

 

Kenderesi Csaba 

Interneten keresztül működő előadás-sorozat, a Szinergia Online Fórum megálmodója 

és alapítója. Korábban családi vállalkozásban dolgozott, de jobban vonzotta a technika 

és az új internetes technológia. Ezért kezdett el foglalkozni az online videó kommuni-

kációs szolgáltatásokkal. Meggyőződése, hogy ezeknek az eszközöknek – szolgáltatá-

soknak van biztos jövője, mert megkönnyíti az emberek kommunikációját és egyben 

időt és pénzt is spórol. 

 

Kertai-Kiss Ildikó 

Bölcsész, közgazdász, diplomás business/executive coach és szupervizor, megbízott 

egyetemi oktató. A humán műveltséget az ELTE BTK-n kapta, majd a Budapesti Köz-

gazdaságtudományi Egyetem Európa tanulmányok szakán szerzett másod diplomát. 

Ezeket a tudásokat és később elsajátított kompetenciáit integrálta a BMF üzleti/

executive coach, ill. a KRE szupervizor képzése. A tanácsadó iparban négy éve, a men-

toring területén több mint 15 éve dolgozik. Felsővezetők és top-menedzserek 

coaching, ill. szupervíziós folyamatait vezeti. A szervezetfejlesztő és egyéni szakmai 

személyiségfejlesztés gyakorlata mellett, a Károli Református Egyetem oktatói teamjé-

ben dolgozik. Fő területei az e-korszaki szervezetek jellemzői, a vállalati tudás meg-

osztásának lehetőségei, ill. a vezetői soft kompetenciák, identitás és döntéstámoga-

tás. Hivatása mellett az újonnan megalakult Magyar Coach Szövetség kommunikációs 

munkacsoportjában, ill. az Üzleti Coach Egyesület elnök-helyetteseként tevékenykedik 

társadalmi munkában. 
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Kun Andrea 

Coach, action learning team coach. Közgazdászként végzett a Pécsi Tudományegyete-

men, az ELTE Szociológiai intézetében szerzett szociológus végzettséget, majd szintén 

Pécsett szerzett mentálhigiénés szakember végzettséget. Több mint 10 éves szakmai 

pályafutása során tanácsadóként, majd vállalati oldalon belső tanácsadóként, HR pro-

jektvezetőként dolgozott működés- és szervezetfejlesztési projekteken, programokon. 

Az egyedi, az adott szervezethez igazodó megoldásokban, az erősségekre koncentráló 

fejlesztő munkában hisz. 

 

Lerf Andrea 

Kvalifikált business és life coach, a Coaching Team Szakmai Közösség alapítótagja. 

Emellett korábbi szakmai hátterét, tapasztalatát felhasználva marketing és kutatási ta-

nácsadóként is tevékenykedik. Kiemelt figyelmet szentel a Gordon-féle Értő Figyelem 

elsajátításának és annak alkalmazásának. Csoportos és egyéni coachingban is tapasz-

talt szakember. Önkéntesként aktív tagja a dr. Kopp Mária által életre hívott Három Ki-

rályfi, Három Királylány Mozgalomnak, amelynek fő célja a kívánt gyermekek megszü-

letésének támogatása. Másik fontos szakterülete az Y generáció kutatása, megfigyelé-

se, támogatása. 

Két diplomás közgazdász: üzletviteli; illetve marketing szakon, közel 15 éves marketing 

tanácsadó és -menedzser tapasztalattal. Folyamatosan publikál és blogot vezet. Az 

ICF és a Magyar Coach Egyesület tagja. 

 

Molnár Tamás 

Pszichológus végzettségét a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai szakán 2013-ban 

szerezte. Az internetes kommunikáció foglalkoztatja, így jutott arra az elhatározásra, 

hogy kutatásokat készít az emotikonok témájában. A témakör viszonylag új kutatási 

terület mind a kommunikáció, mind a pszichológia szakterületén. 

 

Susánszky Pál 

Szociológus, Doktorjelölt, az ELTE TÁTK Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris 

Társadalomkutatások Doktori Programja keretén belül. Jelenleg az MTA-Peripato Ku-

tatócsoportban dolgozik. Fő kutatási területe a civil társadalom és a társadalmi moz-

galmak 
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Szántai Károly 

Szántai Károly web akadálymentesítési szakértő, esélyegyenlőségi és akadálymentesí-

tési info-kommunikációs szakoktató. Tanácsadóként, tanúsított trénerként és aktív 

webfejlesztőként honlap-tulajdonosoknak és fejlesztőknek segít abban, hogy 

weboldalaik valóban akadálymentesek legyenek. Szakmai blogja a 

www.akadalymentesweb.hu címen érhető el. 

 
 

Szathmáry Fanni 

Pszichológus-hallgató. Mint minden fiatal manapság, a technika világában nőtt fel, így 

régóta érdeklődést tanúsít a modern kapcsolattartás hatásai iránt az ember érzelmi, 

lelki folyamataira. Véleménye szerint a 21. században erre nagy hangsúlyt kell fektetni, 

ezért ez kutatási szakterülete. 

 

Vida Ágnes 

Vida Ági Németországban, az Egyesült Államokban és az ELTE-n tanult pszichológiát 

és pedagógiát. 2007-ben indította el terhességgel, szüléssel, gyermekneveléssel fog-

lalkozó blogját a Kismamablog.hu-t, amely elsősorban pszichológiai oldalról közelíti 

meg az anyákat foglalkoztató kérdéseket. 2008-tól a Gazdagmami.hu oldalon segít az 

anyukáknak a vállalkozóvá válásban. 2011-ben jelent meg Babapszichológia című 

könyve bestseller lett. 2012-ben megjelent Üzletanyu Születik című kötete a vállalko-

zásindításban segít nők számára. Tréningjein pénzügyi és vállalkozói gondolkodásmó-

dot és gyakorlati ismereteket ad át. Rendszeresen ad elő konferenciákon, egyetemeken, 

publikál szaklapokban és hívják szakértőnek a sajtóba. 

http://www.akadalymentesweb.hu

