
Dobos Elvira 
alapító, társ-főszerkesztő

Coach - üzleti edző diplomát a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán, 
művészettudomány és irodalomtudomány diplomát, illetve PhD abszolutóriumot  a Pécsi 
Tudományegyetemen szerzett. 2006 óta folyamatosan jelennek meg szakmai cikkei és 
szakfordításai, rendszeres előadója szakmai fórumoknak és konferenciáknak, 2008 és 2014 
között a Pécsi Tudományegyetemen oktatott. A forprofit szférában végzett tevékenysége mellett 
2013-tól megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci reintegrációjával foglalkozik. 
A Magyar Coachszemle alapító társ-főszerkesztője, az Imágó Budapest szerkesztőségének tagja. 
2016-tól a Magyar Coach Egyesület elnöke, és a Magyarországi Coach-szervezetek 
Szövetségének alelnöke. 

Örvényesi Rita  
alapító, társ-főszerkesztő

Kommunikációs szakértő, marketing szakember. Több mint húsz év szakmai és vezetői 
tapasztalattal rendelkezik multinacionális vállalati környezetben. Szakterülete a stratégiai 
tervezés, a kereskedelmi és marketing szervezetek és munkafolyamatok kialakítása, fejlesztése, 
hatékonyságának növelése. Szívesen foglalkozik Public Relations feladatokkal is. 
Coach-diplomáját a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán szerezte. A forprofit feladatok 
mellett a nagyothallók és siketet coaching támogatását végzi társadalmi felelősségvállalásként. 
Az Óbudai Egyetem vendégoktatója, az ICF Magyar Tagozatának elnökségi tagja. 

Csetneki Csaba 
szerkesztő

Mérnöki és tanári diplomája megszerzése után éveket töltött szolgálatban a Malévnál, ezzel 
párhuzamosan dolgozott egy felsővezetői tanácsadó cégnél, valamint hosszú és sikeres 
versenytáncos pálya áll mögötte. A lehetetlen lehetővé tétele, a nyitottság, az új nézőpont, az 
akadályok leküzdése, a közös munka és a kitartás ez idő alatt énje részévé vált. Évek óta 
foglalkozik sport mentál tréninggel, coachinggal, business coach diplomámat a Budapesti 
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Kommunikációs és Üzleti Főiskolán szereztett. 2014-től a Budapesti Kommunikációs és Üzleti 
Főiskola meghívott oktatójaként dolgozik, az ICF Ma- gyar Tagozatának elnökségi tagja. 

Nagy Nóra  
szerkesztő

Diplomás coach, kommunikációs szakember, újságíró. Elsősorban coachként és független 
tanácsadóként dolgozik. Pályáját a közszolgálati televízió vidéki tudósítójaként kezdte, majd 
végigjárva a szakmai ranglétrát, mintegy 15 évet töltött a médiában. Szerkesztette többek 
között a Duna Televízió gazdasági műsorait, egyedi gyártású sorozatokat, és a Mindentudás 
Egyetemét is. Húsz évnyi tapasztalatot gyűjtött kommunikációs területen, kreatív 
tartalomszolgáltatási, vállalati struktúrafejlesztési, és vezető-támogatási oldalon. 
Szakterülete az ember-ember közötti kommunikáció, annak a lehető legszélesebb értelemben 
vett módozatai.

Ruszák Miklós  
szerkesztő

Egyéni és team coach, tréner, szociológus. Szakterületei a társadalmi folyamatok, szervezet 
szociológia, generációk közötti együttműködés, férfiak és nők együttműködése munkahelyi 
környe- zetben. A Magyar Coach Egyesület alelnöke, a Magyar Coachszemle szerkesztője, 
2012-ben a Pécsi Tudományegyetem óraadó oktatója. 2011 óta segíti megváltozott 
munkaképességű emberek társa- dalmi és munkaerőpiaci reintegrációját. Több, mint 1500 óra 
tréning és tanácsadói tapasztalattal rendelkezik. 

Varjaskéri Beatrix 
szerkesztő

Kvalifikált business coach, tréner, közgazdasági szakokleveles menedzser (MBA), olasz-német 
szakos bölcsész. Részt vett a Pécsi Tudományegyetem Szociálpszichológia PhD kurzusán, 
valamint több külföldi művészetterápia képzésen. 2003 óta főleg független trénerként és 
tanácsadóként tevékenykedik. Ezt megelőzően a forprofit szférában külföldi tulajdonú 
vállalatoknál szerzett szakmai és vezetői tapasztalatokat. A Délhús Rt.-nél igazgatósági tag 
volt. Vezetőkkel való munkáján kívül dolgozott munkaerőpiaci reintegrálást segítő 
programokban. Tíz évig volt a Pécsi Tudományegyetem, egy évig a Bajai Eötvös József 
Főiskola Gazdaságtudományi Intézetének óraadó oktatója. A Magyar Coach Egyesület tagja.
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Viniczai Andrea 
szerkesztő

Life és business coach, tréner, újságíró. Húsz éve foglalkozik emberek támogatásával és az írással. 
A szakma alapjait a Magyar Televízióban sajátította el, majd tanított, sajtófőnökként dolgozott, 
rádiózott. Publikált a legjelentősebb magyar magazinokban (Nők Lapja, Nők Lapja Évszakok, 
Gentleman magazin, Hamu és Gyémánt, Éva, Manager magazin, stb.). Coachinggal és 
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos szakmai cikkeit a HR Portálon lehet megtalálni. Hobbijait és 
hivatását ötvözve kitalálta a Running&Coaching szolgáltatást, melynek során a szabadban, 
sportolás közben folytat coaching üléseket, illetve coaching alapú tréningeket kínál többféle 
témakörben.
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