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Ars poetica 

„Inspirált vagyok mindig újat tanulni, magamat is fejleszteni. Saját önismereti utamon megyek előre, 

a különböző módszereket magamon tesztelve, kipróbálva, az életiskoláját valójában a klienseimmel 

együtt járva: fejlesztek és fejlődöm.” 

 

Végzettség, képzések 

Külkereskedelmi üzemgazdász, TMI nemzetközi coach képzés (2000), F. Várkonyi Zsuzsa coach képzés 

(2001), Thomas Gordon tréner (2003), Sari van Polje TA alapú coach képzése (2004), NVC coach 

képzés (2006), EMCC master coach képzés (2010-2011), Intimitás coach képzés (2015), ICF Mentor 

coach képzés (2016) Byron Katie önismereti és terápiás coach képzés (2017) 

 

Coach tapasztalat 

Magyarországon elsők között szereztem meg a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) által akkreditált 

Professional Certified Coach (PCC) minősítést.  

Több mint 25 éves tanácsadói tapasztalattal, évtizedes vezetői háttérrel és 20 éves coaching 

tapasztalattal rendelkezem. 

2012-ben létrehoztam a PAF Az emberibb egészségügyért Közhasznú Alapítványt, ahol kórházi 

osztályok szervezetfejlesztésével foglalkozom. Komplett projektek megtervezése, egészségügyi 

felsővezetők személyes fejlesztése és felsővezetői csapatok team coachingja a fő beavatkozási 

területem. 

 

Coach képző 

Az ország egyik legismertebb coach képző iskolájának egyik alapítója vagyok (Grow Csoport Integratív 

Coach képzése). 4 évig képeztem coachokat, szupervíziós csoportokat vezettem és ICF mentor 

coachként is dolgozom. 



 

Szakmai mérföldkövek 

2015 -   Managing partner, PCC coach – Delta Source Kft. 

2011 -  Kuratóriumi elnök, szervezetfejlesztő, coach – PAF Közhasznú Alapítvány 

2013 - 2015 Managing Partner – GROW Tablet Communication 

2009 – 2012 Managing Partner, Master Certified Coach (MCC Coach) - GROW Csoport 

2000 – 2009 Tanácsadó, tréner, executive coach - GROW Csoport 

1997 – 1999  Ügyvezető igazgató, alapító - Next Consulting Kft. 

1993 – 1999 Senior tanácsadó - Neumann Csoport, Take it Személyzeti Tanácsadó Kft. 

1991 – 1993  Junior tanácsadó - KPMG Reviconsult Kft.  

Speciális coaching szakterület 

 Szervezeti átalakítások 

 Kultúraváltás 

 Vezető támogatása előléptetés előtt és/vagy után 

 Vezetői coaching készségek fejlesztése 

 Burn-out 

 Placement coaching 

 Stratégiai coaching 

 Karrier, egzisztenciális coaching 

 Mediáció 

 Egészségügyi felsővezetői- és team coaching 

 

További tanácsadási területek 

 Executive coaching 

 Vezetői készségek fejlesztése 

 Szervezetfejlesztés 

 HR rendszerek fejlesztése 

 Érzelmi intelligencia fejlesztése 

 Egészségügyi szervezetek, kórházak szervezetfejlesztése 

 

 

 


