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Dr. Bernschütz Mária 

Az Általános Vállalkozási Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing mesterszakának 

elvégzése után 2007-ben szerzett diplomát az ELTE BTK Média és kommunikáció szakán. Eras-

mus ösztöndíjjal – többek között – Helsinkiben, Milánóban és Párizsban kutatott és oktatott. 

2009-ben elnyerte az Év fiatal kutatója díjat. Marketingkommunikációval, illetve médiaelmélet-

tel kapcsolatos tantárgyakat oktat, ezekben a témakörökben kutatásokat is vezet. Doktori té-

mája az integrált marketingkommunikáció, fokozatát 2012-ben szerezte meg a Budapesti 

Corvinus Egyetemen. 2010 óta tehetséggondozással is foglalkozik, 2012 óta országos üzleti 

konferenciákon meghívott előadó, illetve szakmai beszélgetések moderátora. Jelenleg az 

Edutus Főiskola Kereskedelem és Marketing Tanszékének főiskolai docense. 

 

Dr. Király Zsolt 

Coach, tréner, az ICF Magyar Tagozat 2015. évi elnökségének tagja, a Tehetségek Akadémiája 

társalapítója és a Budapesti Gazdasági Főiskola docense. Doktori fokozatát gazdálkodás és 

szervezéstudományok területén szerezte 2009-ben. 12 éve foglalkozik képesség- és készségfej-

lesztéssel oktatás, mentoring, az utóbbi években pedig már tréning és coaching formájában is. 

Szívügye a tehetséggondozás, a fiatalok valamiben való „tehetségének” kibontakoztatása. Vall-

ja, hogy, az oktatás a tanulás maga. Ha nincs tanulás, nincs oktatás sem. A tanítás egy kreatív 

hivatás, nem egy átadórendszer. Nem pusztán azért vagyunk ott, hogy már ismert információt 

adjunk tovább. A jó tanárok ezen kívül még mentorálnak is, ösztönöznek, provokálnak, bevon-

nak. 

 

Gyöngyösi Nelli 

2008-ban kezdte felsőfokú tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen, gazdálkodási és me-

nedzsment alapszakon. A tanulás mellett sok különböző feladat- és szerepkörben volt lehető-

sége kipróbálni magát — kihasználva a Corvinuson egyedülállóan aktív diákszervezeti életet —, 

egy évig a szakkollégium vezetője is volt. Jelenleg marketing mesterszakos és nemzetközi 

CEMS diplomáját fejezi be, februártól pedig a Hiltinél dolgozik, Budapesten. 
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Lerf Andrea 

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

rábbi szakmai hátterét, tapasztalatát felhasználva marketing és kutatási tanácsadóként is tevé-

kenykedik. Kiemelt figyelmet szentel a Gordon-féle Értő Figyelem elsajátításának és alkalmazásá-

nak. Csoportos és egyéni coachingban is tapasztalt szakember. Önkéntesként aktív tagja a Dr. 

Kopp Mária által életre hívott Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomnak, amelynek fő célja 

a kívánt gyermekek megszületésének támogatása. Másik fontos szakterülete az Y generáció ku-

tatása, megfigyelése, 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. 

 

Rádlerné Iványosi-Szabó Márta 

Egy nagyobb szervezet pénzügyi munkatársa, a Károly Róbert Főiskola végzős, gazdálkodás és 

menedzsment szakos hallgatója. Coaching iránti érdeklődése igen erős, mivel közel áll hozzá a 

személyiség-, készségfejlesztés. Szívesen ölti magára a csendes megfigyelő szerepét. Szereti fi-

gyelemmel kísérni az emberi kapcsolatok alakulását, viselkedési és magatartási formák, szerepek 

változását, s mindebből megpróbálja levonni a következtetéseket arra vonatkozóan, hogy a kü-

lönböző kompetenciával rendelkező egyének milyen eredményeket érhetnek el, akár egy párbe-

széd alatt, vagy akár teljes munkavégzésük során.  

 

Sámson Dorottya 

A Profession.hu toborzási szolgáltatások csoportvezetője, karrier-tanácsadó. A HR-szakértőnek a 

közelmúltban jelent meg a VigyázzÁllás! című, álláskeresőknek szóló könyve. Közel 10 éve foglal-

kozik toborzás-kiválasztással szakértői, valamint közép- és felső vezetői szinten a piac valameny-

nyi szektorában. 

 

Sándor Jenő 

Tréner, kvalifikált business coach, doktorandusz, pszichodráma asszisztens. Egyetemistaként a 

non-profit szférában kezdett el csoportbeszélgetéseket moderálni és fiatalokat mentorálni. Teo-

lógus-lelkészként végzett, tanult 2 évig szociológiát, majd továbbképzéseken vett részt, ahol 

pszichológiával, csoportvezetéssel foglalkozott. A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 

Coach — üzleti edző szakirányú továbbképzésének szakvezetője. Doktori munkáját gazdaságeti-

kából írja. 


