
 

Vállalkozás 2014/6. 79 

Dr. Székely Vince 

Vezetői és karrier coach, pszichológus. Pályája elején részt vett a munkaügyi szolgáltatá-

sok (egyéni és csoportos tanácsadás) hazai bevezetésében, ebben a témában szerzett PhD 

fokozatot. Ezt követően évekig az egyik vezető biztosító társaság vezetésfejlesztési mun-

katársaként dolgozott, itt kezdett el coachinggal foglalkozni tizenöt évvel ezelőtt. Jelenleg 

vállalkozóként vállalati és egyéni ügyfeleknek nyújt coaching, tréning és szervezetfejleszté-

si szolgáltatásokat. Megoldás-orientált, kognitív- és magatartás központú, valamint inner 

game coaching módszerek terén képződött. A Magyar Coaching Pszichológiai Egyesület 

alapítója és elnöke. Az MCPE keretében vezetői, life és karrier coachok képzésével és szu-

pervíziójával foglalkozik. Megbízott egyetemi oktatóként coachingot oktat a tanácsadó és 

a munka- és szervezet szakpszichológus képzésben az ELTE és a BME programjain. 

 

Ilyés Gyula 

Élete több mint 30 éve a sportról szól, az utóbbi 5 évben márcoach nézőpontból, sport-

coachként is dolgozik. Erőssége a motiváció, a hit és az önbizalom erősítése, hitelesen – 

saját tapasztalatai felhasználásával segíti az újrakezdést.Saját sportágában, a judoban 

nagymesteri fokozatot elérve dolgozik edzőként, támogatva mások sportsikereit. Tanítvá-

nyai Világ-, és Európa bajnokok. Sport-coach működése négy alappillére a pszichológia, a 

Mérő-Baracskai coach-képzés, a sport-tapasztalatok, és a tapasztalati tanulás professzio-

nális használata. 

 

Kelló Éva 

Executive& business coach, közgazdász és szociológus. Több mint 15 évig dolgozott a 

versenyszektorban és az állami szférában gazdasági területen felsővezetőként. 2009-ben a 

Budapesti Műszaki Főiskola Gazdasági Karán szerzett coach diplomát, majd 2010-ben a 

Business Coach Akadémián kvalifikált business coach képesítést. 2011-ben elnyerte az ICF 

Hungary „Az Év Coacha” díjat. Egy az ELTE-n 2011-ben végzett kutatás szerint a 30 legis-

mertebb business coach egyike.Az elmúlt években coachként elsősorban multinacionális 

vállalatok felsővezetőivel dolgozott, de partnerei között voltak multinacionális vállalatok 

középvezetői, magyar középvállalati és nonprofit szervezeti vezetők is. 

Szerzőink 



 

Vállalkozás 2014/6. 80 

 

Kocsis Bernadett 

Végzős joghallgató, leendő párkapcsolati coach, a boldogsagkalauz.blog.hu bloggere, lelkes 

flamenco táncos. Mottója: „Élj úgy, mintha ma lenne az utolsó napod. Tanulj úgy, mintha 

örökké élnél.” (Mahatma Gandhi) 

 

Nemes Antónia 

Integrál szemléletű coachként működöm. Munkám fontos része, hogy segítek klienseimnek 

új nézőpontokat találni céljaik, egy számukra illeszkedő, hatékony, önmegvalósító életvitel 

eléréséért. Bölcsész végzettséggel rendelkezem, a felnőttoktatás-, tanácsadás vizeiről a 

coaching felé eveztem öt évvel ezelőtt. A coaching szemlélet az integrállal számomra olyan 

szabadságot, teret biztosító tartópillére a változásnak, amelyet megfelelően nyitottnak, tá-

gasnak, befogadónak és árnyaltnak látok. 

 

Papp Eszter 

Független business coach. Több mint 15 éves kommunikációs és középvezetői tapasztalat-

tal rendelkezik, egyéni és csoport-coachingfolyamatokban dolgozik. Leggyakoribb coaching

-témái: munka-magánélet egyensúlya, idő- és energiagazdálkodás; a hatékonyság maxima-

lizálása harmonikus egyéni- és csapatműködés mellett; érdekképviselet; kommunikáció; sze-

mélyes márka; érzelmi intelligencia, valamint vezetői kihívások – delegálás, motiválás, meg-

tartás, számonkérés, visszajelzés. 

 

Szűcs Nóra 

Expat-coach, business coach, SimplyAbroad létrehozója. ABudapesti Corvinus Egyetem ve-

zetés-szervezés szakirányán és a University of Nottingham munka- és szervezetpszichológia 

szakán szerzett mester szintű diplomát. Jelenleg pedig a Bécsi Közgazdaságtudományi 

Egyetemen folytat doktori tanulmányokat és tanít Nemzetközi Humánerőforrás-

menedzsmentet.  Számos expat-szervezet tagja. Coachingjain és workshopjain az a cél ve-

zérli, hogy ügyfelei minél magabiztosabban mozogjanak külföldön, és szabadon szárnyalás-

ként éljék meg a külföldön eltöltött időszakot. Coaching munkájában a tranzakcióanalitikus 

megközelítést követi. 


