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A Magyar  
Coachszemle 
szerkesztősége 

 

 

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 fo-

lyamatosan jelennek meg szakmai cikkei és szakfordításai, 2008-tól a Pécsi Tudományegyete-

men 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 tapasz-

talattal rendelkezik multinacionális vállalati környezetben. Szakterülete a stratégiai tervezés, a 

kereskedelmi és marketing szervezetek és munkafolyamatok kialakítása, fejlesztése, hatékony-

ságának növelése. Szívesen foglalkozik Public Relations feladatokkal is. Coach-diplomáját a 

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán szerezte. A forprofit feladatok mellett a nagyot-

hallók és siketet coaching támogatását végzi társadalmi felelősségvállalásként. A Magyar 

Coach Egyesület alelnöke. 
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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 programján 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, hanem a személyes élmények lehetősége miatt is. 

Az elmúlt években önmagam megismerésének 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.  

 

 

Pintér Alexandra 

szerkesztő 
Diplomáimat a Pécsi Tudományegyetem szereztem magyar, germanisztika és ügyvitel szako-

kon. Tanulmányaim mellett két évig gépírást és ügyviteli ismereteket tanítottam a Bölcsészettu-

dományi Karon titkárságvezetőknek és gazdasági idegen nyelvű menedzsereknek. Oktatóként 

legfontosabb feladatomnak 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 személyes értékek fejlesztését is, ezért örömmel veszek 

részt a Magyar Coachszemle szerkesztőségének munkájában, ahol magam is fejlődhetek. 

 

 

Ruszák Miklós 
szerkesztő 

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

ládsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ családgondozójaként évekig dolgoztam nehéz 

helyzetben lévő emberekkel, 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 alkalmazása mindenki életében pozitív változások-

hoz vezethet.  

 

 


