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Bite Barbara 

Business coach, vezetői tanácsadó. Sokéves, multinacionális cégnél szerzett veze-

tői tapasztalattal, közgazdász végzettséggel rendelkezik. Ezen alapokra építkezve 

végzett több coach képzésen és szakmai fejlesztésen. Business coachként, vezetői 

tanácsadóként és trénerként dolgozik a Coaching Team csapatának ügyvezetője-

ként, illetve vezetőfejlesztési és tehetségmenedzsment programok projektvezetője-

ként. A látszólag kétpillérű feladat együttesben találta meg saját egyensúlyát: egy-

részt a coaching adta fejlődés, változás, megismerés, felfedezés sokszínűségét, 

másrészt a vezetésben saját kompetenciái és karizmája egyvelegét. Számára mind-

két pillérnek elengedhetetlen feltétele a folyamatos önismereti munka. Az ICF alel-

nökeként a coaching szakma minél szélesebb körben való megismerésén dolgozik. 

 

Csetneki Csaba 

Az élet versenyében vezetni vágyóknak nyújt támogatást az önérvényesítésben, vál-

toztatni akarásban, céljaik eredményes elérésében. Versenytáncosi pályája és spor-

tolókkal való munkája legfontosabb hozománya a hatékony és eredményes terve-

zés, a célirányos felkészülés, az összpontosítás, a formaidőzítés. Ezek az üzleti vi-

lágban is nagy jelentőséggel bíró készségek. Munkáját VersenyCoachként ez a szel-

lemiség jellemzi, ebben támogatom ügyfeleimet, terveik és vágyaik elérésében, 

megélésében. 

 

Csillag Zoltán 

Reklámszakember, valamint MBA végzettséggel rendelkezik HR szakirányon. Tizen-

egy évnyi hazai és külföldi cégvezetői tapasztalattal a háta mögött váltott az üzleti 

coaching területére, ahol kis- és középvállalkozások, valamint multinacionális cégek 

vezetőit támogatja szakmai kiteljesedésükben, továbbá énmárkájuk építésében és 
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ápolásában. Az Etalon Coaching Társaság névadója és alapító tagja.  

www.csillagzoltan.hu weboldalán örömmel osztja meg tapasztalatait olvasóival. 

Ilyés Gyula 

Élete több mint 30 éve a sportról szól, az utóbbi 5 évben már coach nézőpontból, sport

-coach-ként is dolgozik. Erőssége a motiváció, a hit és az önbizalom erősítése, hitele-

sen - saját tapasztalatai felhasználásával segíti az újrakezdést. 

Saját sportágában a judoban nagymesteri fokozatot – VI. Dan – elérve dolgozik edző-

ként, támogatva mások sportsikereit. Tanítványai Világ-, és Európa bajnokok. Sport-

coach működése négy alappillére a pszichológia, a Mérő-Baracskai coach-képzés, a 

sport-tapasztalatok, és a tapasztalati tanulás professzionális használata. „Testben-

fejben rendben” programja lényege a holisztikus megközelítés, amelyben az erő és a 

hit mellett az egyéni fejlesztés személyre szabottan jelenik meg. Az üzleti világ és a 

versenysport hasonlósága nyilvánvaló, a vezetőképzésben eredményesen, és bátran 

használja ezeket az analógiákat. 

 

Dr. Kurucz Attila 

Teljesítmény– és folyamatmenedzsment specialista, IACM referencia tanácsadója, 

Business coach és mediátor. Közgazdászként végzett és a komplex vállalati teljesít-

ménymodellekből doktorált. Coaching végzettségét a Dr. Kollár Coaching Iskolában 

szerezte, így módszereiben is az ontológiai coaching és a design-thinking módszere-

ket alkalmazza. Jelenleg szakértő tanácsadóként és támogatóként dolgozik. 10 éves 

tudományos és gyakorló tanácsadói tapasztalattal támogatja a vállalatokat és dolgo-

zóikat, hogy hatékonyabban és könnyebben végezzék munkájukat. Úgy látja, hogy a 

stratégiai elgondolás és a napi taktika egyaránt fontos, hogy működőképes hétközna-

pokat teremtsünk, mind a szervezeteknek, mind az embereknek. Munkája célja, hogy 

legyen mindenki története sikeres, boldog történet. 

 

Kovács Judit Erzsébet 

Vezetőként, coachként és lovas sportoktatóként azoknak a mélyebb összefüggések-

nek a feltárásához segítem hozzá Ügyfeleimet, amelyekre e területek metszéspontjá-

ból láthatunk rá. A lovas coaching résztvevői gyors és hasznos felismerésekről szá-

molnak be vezetői „soft-skill” képességeik terén. Vezetői stílusát a lovakkal élőben ki-

próbálva és „finomhangolva” ki-ki megtalálja azt az egyéni utat, ami a bizalom, haté-

http://www.csillagzoltan.hu/
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konyság 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. 

 

Ladányi Zoltán 

Fitnesz iparági szakértő. Testnevelő tanári és menedzsment végzettséggel is rendelke-

zik. Közel egy évtizeden keresztül dolgozott személyi edzőként itthon és Angliában, 

mellette oktatóként vett részt az új edzői generáció képzésében. A szakmai tárgyak ok-

tatása után ma már inkább a fitnesz szakemberek üzleti kompetenciáinak javításán te-

vékenykedik. Weboldala a www.zoltanladanyi.hu címen található. 

 

Marjai László 

Kezdő építészmérnökként indult, a szamárlétrát végigjárva közgazdászként gazdasági 

vezérigazgató helyettes lett az egyik legnagyobb hazai építőipari cégnél. Munkájában 

integrálni tudta a mérnöki és a gazdasági gondolkodást. Coach-szemléletű vezetőként 

igyekezett nagyfokú önállóságot biztosítani kollégáinak. Később olyan tevékenységet 

keresett, mely tükrözi gondolkodását, életvitelét: ezt a coachingban találta meg, amit a 

jóga nagyszerűen kiegészít. 

Elsősorban vezetőkkel, tudatos stressz-kezeléssel, a megteremthető munka – magán-

élet egyensúlyával foglalkozik. Az ICF-nek tagjaként non-profit szervezeteknél önkén-

tes coachingot vállal. 

 

Szabó Gabriella 

A Csanádi Csoport Menedzsment Fejlesztő és Kutató Kft. társtulajdonosa. Keresett, so-

kat foglalkoztatott coachként, trénerként, team-coachként, coach-szupervízorként dol-

gozik. Az International Coach Federation akkreditációjában  PCC minősítést szerzett. 

Magyarországon kiképző pszichodráma vezető, az Australian College of Psychodrama 

Psychodrama Practitionere és a British Know-How Found által kiképzett változásme-

nedzsment tanácsadó. 

Ügyfelei multinacionális vállalatok, kis- és középvállalatok vezetői. 

 

 

 

http://www.zoltanladanyi.hu/
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Szekeres Gyula 

Kvalifikált nyelvi coach, angol nyelvtanár, nyelvvizsgáztató. 14 évig angol és matemati-

ka szakos tanárként dolgozik egy vidéki kisvárosban. A salsa hatására 2009-ben el-

hagyja a pedagógusi pályát és a fővárosba költözik. 2010 és 2013 között a Yes You 

Can Nyelviskolában tanít angolt. 2010-től az Euroexam szóbeli nyelvvizsgáztatója. 

2013 áprilisában nyelvi coachként végez Kiss Ildikó Language Coach Academy kurzu-

sán. Nyelvi coaching vállalkozása Heading for Success néven működik. 

 

Tornallyay Éva 

Közgazdász, üzleti és vezetőfejlesztő coach, team coach, a Kalangu Coaching alapító-

ja, világutazó. Nyugat Afrikában nőtt fel angol nyelvterületen. Több mint 20 évig a nem-

zetközi idegenforgalomban dolgozott, ebből 10 évig saját cége vezetőjeként. A 

coaching hivatás egy tudatos karrierváltás eredményeként, és egy másfél éves barce-

lonai lét közben találta meg. Jelenleg Budapesten és Barcelonában, személyesen és 

Skype-on dolgozik coachként, üzletfejlesztés, karrierváltás, kapcsolatfejlesztés és 

„sabbatical” (hosszabb alkotói szabadság) témákban. Coaching munkájában ötvözi a 

más kultúrákból és utazásai során eltanult értékeket, szokásokat, valamint a 

pszichodráma és a Gestalt-coaching eszközeit. 

 

Tóth Barbara Adrien 

Rekreációs szakember, táncoktató. A moszkvai Lomonoszov Egyetem Újságírói sza-

kán, majd a Testnevelési Egyetem Rekreációs és Orientális Tánc szakán végzett és a 

Magyar Drámapedagógia Társaság drámapedagógus képzőjén tanult. 4 éves kora óta 

a mozgás tölti ki élete nagy részét a versenyszerű sportoláson keresztül az önkifeje-

zéssel párosuló táncon át. Célja és hivatása, hogy a tudatos mozgás és tánc szeretetét 

átadja hétköznapi embereknek. 

Ennyit foglalkozva a testtel kíváncsi lett arra is, hogy mi az a végtelenség, ami benne 

rejlik e végességben, vagyis a testben. Mi az, amit még nem ismer, de csak általa is-

merhet meg. Kutatómunkája részét képezi a testek transzformációjának lehetősége. 

Jelenleg az Amina Test és Lélek Rekreációs Központ vezetőjeként dolgozik. 

 

Wiesner Erzsébet 

Szupervizor, coach, tréner, családterápiás szakember. A Friedrich Ebert Alapítvány ösz-

töndíjával a Kasseli Egyetem szupervizor képzésén végzett. Folyamatosan kísér szu-
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pervíziós folyamatokat, mind egyéni, mind csoport, mind team-szupervíziót. 1995-től 

oktatja is a szupervíziót. A Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Intézeté-

ben dolgozott a Továbbképző Központ Szupervízió Szakirányú Továbbképzésének 

szakmai vezetőjeként, majd később oktatóként, tan-szupervizorként. Szupervízió ala-

pú, reflektív coachinggal 2004 óta foglalkozik. Bán Zsuzsával, Majoros Istvánnal közö-

sen a szupervízió alapú coaching képzési tematikájának kidolgozója és a Szupervizor 

Alapítvány Coach-Képző Központjában képzett coachokat. 1996-ban a Magyar 

Szupervizorok Társasága (ma Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társa-

sága) egyesület alapító tagja és elnök-helyettese. 2001-2006 között, két cikluson át az 

ANSE (Nemzeti Szupervíziós Egyesületek Európai Szervezete) vezetőségében dolgo-

zott. 2014 januárjától a Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társaságának 

elnöke. Díjak: 2003 - Pro Caritate Díj, 2012 - Magyar Szupervízióért Díj. 


