
 

Önmegvalósítás 2014/5. 58 

Dr. Beck-Bíró Kata 

A Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként, majd szerzett doktori fokoza-

tot, azóta is ott oktat szervezetfejlesztés és önmegvalósítás témákban. 2004-től dolgozik 

szervezetfejlesztő tréner-tanácsadóként. Stratégiai tanácsadással, rendszerek (pl. teljesít-

ményértékelés, karriermenedzsment, tehetségmenedzsment), felülvizsgálatával és kialakí-

tásával foglalkozik, tart vezetőképzéseket, készségfejlesztő tréningeket. A coaching-, illet-

ve a szupervíziós ülések állnak hozzá a legközelebb. Hisz abban, hogy az emberek önmeg-

valósíthatnak munkájuk során – kérdés, hogy jó helyen van-e az illető? Az együttműködé-

sek során az adott tudás és készség átadásán túl, a résztvevők saját életükért való szemé-

lyes felelősségvállalásának felismerését támogatja, illetve a legjobb megoldás megtalálá-

sában nyújt segítséget. 

 

Bölcskei Mónika 

Bölcskei Mónika tréner, coach, facilitátor, ADHD-val élő ADHD Coach, az ICF Global és 

Magyar Tagozatának aktív tagja. Mónika HR közgazdász és pedagógus végzettséggel, 

magyar és nemzetközi akkreditációval rendelkező tréner és coach. ADHD-sként gyorsan a 

vezetői kiégés kapujában találta magát, ezért 2 évre „kiruccant”, és egy speciális általános 

iskolában tanított ADHD-s gyerekeket. 4 éve dolgozik felnőtt ADHD-s ügyfelekkel is. Má-

sik kedvenc területe az action learning, melynek aktív gyakorlásával és tanításával önmaga 

is kiteljesedik ebben a szakmában. Emellett egyik ötletgazdája és főszervezője a Coaching 

Camp szakmai rendezvénynek. 

 

Csillag Zoltán 

Reklámszakember, valamint MBA végzettséggel rendelkezik HR szakirányon. Tizenegy év-

nyi hazai és külföldi cégvezetői tapasztalattal a háta mögött váltott az üzleti coaching te-

rületére, ahol kis- és középvállalkozások, valamint multinacionális cégek vezetőit támogat-

ja szakmai kiteljesedésükben, továbbá énmárkájuk építésében és ápolásában. Az Etalon 

Coaching Társaság névadója és alapító tagja.  

 

 

Szerzőink 
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Hajnal Mária 

Roma származású írónő, közösségfejlesztő, hátrányos helyzetű csoportok közösséggé 

alakításán és értékeik feltárásán dolgozik. Roma közéleti személyek egyesületeinek, ala-

pítványainak kulturális és egyéb programpályázatokat készített. Megjelent életrajzi ihle-

tésű kötete nem romák számára íródott, önreflektivitása mellett tükröt tart a nem romák 

számára is. Célja, hogy az írás által saját lelkét meggyógyítva mutasson lehetőséget útke-

reső nőtársainak. 

 

Kurucz Balázs 

Coaching szemléletemre meghatározó hatással volt szupervízió alapú coaching tanulmá-

nyom, és Rogersi alapozásom. Máig fontosnak tartom önmagam folyamatos fejlesztését 

és az önreflexiót. Jelenleg az ICF Nemzetközi Coach Szövetség akkreditált coachaként 

dolgozom. A Coach Akadémia egyik tulajdonosa és oktatója, és a Budapesti Kommuniká-

ciós és Üzleti Főiskola coach szakirányú továbbképzésnek az oktatója vagyok. A trénersé-

get a Dale Carnegie tréningcégnél tanultam, előtte az Accenture tanácsadó cég vezetői 

tanácsadójaként dolgoztam. 

 

Papp Eszter 

Több mint 15 éves kommunikációs és középvezetői tapasztalattal rendelkezik, egyéni és 

csoport coaching folyamatokban dolgoztam. Coaching témák, amikkel a leggyakrabban 

fordulnak hozzám: munka-magánélet egyensúlya, idő- és energiagazdálkodás; a haté-

konyság maximalizálása harmonikus egyéni- és csapatműködés mellett; érdekképviselet 

(asszertivitás); kommunikáció (nemet mondás, határok kijelölése és megtartása, előrevivő 

tárgyalás, erőszakmentesség, kérdezéstechnika); személyes márka (hitelesség, láthatóság, 

bizalom); érzelmi intelligencia, valamint vezetői kihívások – delegálás, motiválás, megtar-

tás, számonkérés, visszajelzés. 

 

Osika Judit 

Judit szabadúszó life coach, tréner és quilling művész. Mottója Gandhitól származik: 

„Légy te magad a változás, amit a világban látni szeretnél.” Az élethosszig tartó tanulás-

ban és egy integrált szemléletben hisz, ezért folyamatosan képzi magát coaching, tré-

ning, facilitátori és hosting területeken. 

 

Tornallyay Éva 

Tornallyay Éva, közgazdász, üzleti és vezetőfejlesztő coach, team coach, a Kalangu 

Coaching alapítója, világutazó. Nyugat Afrikában nőtt fel, angol nyelvterületen. Több 

mint 20 évig a nemzetközi idegenforgalomban dolgozott, ebből 10 évig saját cége veze-

tőjeként. A coaching hivatás egy tudatos karrierváltás eredményeként, és egy másfél éves 
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barcelonai 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. www.kalangu.net 

 

Zalai-Zempléni Zsófia 

Consciousness Coach® (Tudatosság Központú Coach), mediátor, alternatív módszerek 

specialistája. A Consciousness Coaching® Akadémia ICF akkreditált képzését 2,5 éven 

keresztül végeztem Belgiumban és Hollandiában. A coach-csá válásom folyamata csep-

pet sem volt zökkenőmentes, olykor nehezen szántam rá magam az újabb mesteri foko-

zatok teljesítésére, mert kemény személyiségátformáló feladatoknak voltunk kitéve, mi-

vel a Consciousness Coaching® Akadémia alapítójának hitvallása az alábbi: „csak abból 

az emberből lehet hiteles coach, aki maga is megjárta a poklot és a mennyet is”. Ezek az 

erőpróbák még inkább elkötelezetté tettek engem azt illetően, hogy én valóban Tuda-

tosság Központú Coach szeretnék lenni, és olyan embereket kísérni életük egy szaka-

szán, akik lépésről lépésre felismerik, hogy minden egyes próbatétel a személyes fejlődé-

süket szolgálja, akiknek céljuk az, hogy olyan életet éljenek, amelyet valóban szeretné-

nek, kiegyensúlyozottságra törekszenek, tevékenyek, szeretetteliek. 


