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Balázs Marietta 
Balázs Marietta az Egyesek Ifjúsági Egyesület kommunikációs munkatársa és projektkoordinátora. Most 

diplomázik az ELTE anglisztika alapszakán amerikanisztika szakirányon. Maga is Nógrád megyében nőtt 

fel, egy apró faluból, Varsányból származik, így jól ismeri a helyi ifjúság környezetét, lehetőségeit, és 

ezek hiányosságait. Közel 3 éve dolgozik együtt az Egyesekkel helyi gyerekek és fiatalok bevonásával 

nemzetközi projektekben. Egy ilyen projekt, mint a Nógrádi Yfjúság a Jövőért, ami kifejezetten nekik szól 

magyar nyelven, nem csak életszerű, hanem szükséges és megalapozott is. 

 

 

Hankovszky Katalin, M.A. 
Megoldásközpontú coach (PCC) és tréner. Filológiai és neveléstudományi előképzettségével 1995 óta 

dolgozik felnőttképzőként, 2000 óta coachként. Másfél évtizedes tapasztalattal rendelkezik cégek támo-

gatásában változási folyamataik során. Jelenleg munkája mellett coachok tanulásának kutatására specia-

lizálta magát annak reményében, hogy a formális és az on-the-job tanulás jól működő példáit más fog-

lalkozási csoportok is hasznosíthassák. 

 

Korompay Kinga 
HR-es, coach, szervezetfejlesztő tréner. Közel 15 éve dolgozik HR és fejlesztés területen, többek között 

az Ericssonnál, majd az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportnál, jelenleg szabadúszó. HR Business Partnerként 

foglalkozott vezetőfejlesztéssel, teljesítményértékelési rendszerek és értékesítési tudásmenedzsment 

rendszerek kialakításával, belső szervezetfejlesztőként és coachként kultúraváltással és szervezeti lean 

transzformációval a szolgáltatói szektorban. Business coach végzettségét a Coach Akadémián szerezte, 

amely után elkötelezett híve lett a coaching kultúra kialakításának. Számos gyakorló coach képzését tá-

mogatta vállalati oldalról. Több, mint 100 egyéni és csoportos coaching folyamatot kísért HR-

esként.  Coachingot, valamint a coaching vállalati aspektusairól tanít a BKF Coach képzésén, előadóként 

pedig a BME munka- és szervezetpszichológus képzésén. Folyamatosan fejleszti coach szakmaiságát, 

NLP master, gazdasági mediátor, action learning team coach, illetve most kezdi Gestalt terapeuta kép-

zését.  

 

 

SZERZŐINK 
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Lerf Andrea 
Kvalifikált business és life coach, a Coaching Team Szakmai Közösség alapító tagja. Emellett korábbi szak-

mai hátterét, tapasztalatát felhasználva marketing és kutatási tanácsadóként is tevékenykedik. Kiemelt 

figyelmet szentel a Gordon-féle Értő Figyelem elsajátításának és annak alkalmazásának. 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 kutatása, megfigyelése, támogatása. Két diplomás 

közgazdász: üzletviteli; illetve marketing szakon, közel 15 éves marketing tanácsadó és menedzser ta-

pasztalattal. Folyamatosan publikál és blogot vezet. Az ICF és a Magyar Coach Egyesület tagja. 

 

Medgyesi Krisztina 
Medgyesi Krisztina, szervezetfejlesztő, változásmenedzser, tréner, senior HR specialista, 6 éve a coaching 

szakmai felelőse a Telekomban. Ezalatt több mint 150 egyéni coaching folyamatot és 25 csoportos 

coaching folyamatot támogatott, a coach kiválasztásától a folyamat lezárásáig és értékeléséig. Elkötele-

zett a coaching és a mentoring mellett, a Telekom mentoring rendszerének kialakítója és összefogója. 

Hazai és nemzetközi folyamatok változásmenedzsere. Előadó a BME munka- és szervezetpszichológus 

képzésén. Szabadidejében táncterápiával, folyamatfejlesztéssel foglalkozik, és fókusz trénerként kísér má-

sokat önismereti munkájukban. 

 

Mezei Andrea 
Több, mint 20 éve foglalkozik üzleti és vezetési tanácsadással, 15 éve szervezetek fejlesztésével. A GROW 

Szervezetfejlesztési Zrt. egyik vezetőjeként  ő alapítottam meg a Coaching üzletágat 2000-ben. Számos 

komplex szervezetfejlesztési folyamat vezetőjeként több, mint 1200 óra hivatalos egyéni üzleti és life 

coaching tapasztalattal rendelkezik, az ICF PCC minősítését 2012-ben szerezte meg. 2006-ban végezte el 

a SOTE Mentálhigiénés Tanácsadói másoddiplomás képzését, ahol belekóstolt a non-profit szervezetfej-

lesztés és az igazán elesett emberek segítésének világába. 2010-ben megalapította a PAF (Pozitív Attitűd 

Formálás) - Az emberibb egészségügyért Közhasznú Alapítványt, amely a leginkább rászoruló és legki-

szolgáltatottabb szervezeteket és embereket támogatja szervezetfejlesztéssel és attitűdformáló trénin-

gekkel. 

 

Pammer Stella 
Műszaki- tanári végzettséggel középiskolában tanított tizenkét évig, majd 1992-től az AxelSpringer szá-

mos lapját vitte piacra, majd a Lakáskultúra marketingvezetője volt 2000-ig,  2001 és 2011 között a Csalá-

di Ház főszerkesztője. Újságíróként eltöltött évek alatt sem szakadt el a tanult hivatásától, egyesületi for-

mában olyan kulturális és gazdasági tevékenységeket támogat, amelyek az egészségnevelésen túl, tuda-

tos életmódváltáshoz nyújtanak tanfolyami keretek között kreatív ötleteket gyerekeknek és szüleiknek 

egyaránt Az egészségtudatos programokon kívül a takarékos életvitel, a pénzügyi ismeretek, a háztartás-

vezetés, a családi összetartozás és feltétlen segítségnyújtás hangsúlyozása is helyet kap. 
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Pintér Csaba 
Pintér Csaba Szociológus, szociálpolitikus. Több, mint 10 éve dolgozik különböző foglalkoztatási programok 

megvalósításán, és munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztésén. A szolgáltatók egy speciális csoportját tömörí-

tő Munkaesély Szövetség vezetőségi tagja, annak megalakulása óta, s számos, a társadalmi integrációt célzó, 

magas, alacsony és zéró költségvetésű program megálmodója, megvalósítója. 

 

Van der Meer Gabriella ACC 
Coach, teamcoach, csoport coach, tréner, facilitátor, oktató. ICF minősített coachként fontos számára, hogy 

olyan támogatást nyújtson ügyfeleinek, tanítványainak, amely révén felfedezhetik saját képességeiket, s ez 

által tudatosabban, hatékonyabban érik el kitűzött céljaikat. Szintén kiemelten fontos számára önmaga folya-

matos továbbképzése, valamint a tudás átadása. Jelenleg a Coach Akadémia oktatói csapatának tagja. Mind-

emellett a PCE alapító tagja, és évek óta folyamatosan részt vesz az ICF Magyar Tagozatának jószolgálati 

programjában, jelenleg Jószolgálati Igazgatójaként is. 


