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Szakmai háttér 
Villamosmérnökként szereztem diplomát a BME-n, majd 
15 év multinacionális környezetben vezetőként – ezen 
belül 10 év felsővezetőként – töltött idő után léptem a 
business coach, tréner, vezetői tanácsadó pályára 2007-
ben. Azóta tevékenységem döntő részét felsővezetők és 
felsővezetői csapatok egyéni és csoportos 
vezetőfejlesztése teszi ki magyar és multinacionális 
nagyvállalati környezetben. 
Fontos feladatomnak tekintem a coaching szakma 
minőségének folyamatos fejlesztését, ezért a saját európai 
akkreditációm (EMCC EIA) megszerzését követően 
nemzetközi akkreditációs értékelőként segítem a coachok 
és a coachképző intézmények európai akkreditációs 
folyamatait. 
 

 
 

 

Coaching megközelítés 
A vezetői kiválóság számomra azt jelenti: mindig úton lenni a jobb, az eredményesebb felé. Ehhez 
szükséges a vezető fejlődés és fejlesztés iránti elkötelezettsége és tudatossága. Tudja, hogy miben 
érdemes változnia és változtatnia, tudja, hogyan kell a változást és a változtatást véghezvinnie és 
halad az úton. Ebből következően a személyes partneri munka során egyik fő feladatomnak 
tekintem, hogy inspirációként a teljes folyamatban jelen legyen a vezetői kiválóság igénye. Közös 
munkánk eredményeként több szinten jöhet létre változás, és fontosnak tartom, hogy mindig a 
megfelelő szintet célozzuk. Előretekintő, megoldás orientált megközelítést és pozitív nyelvezetet 
használok, melyek segítenek mozgósítani az ügyfél potenciáljának nem használt vagy még általa 
eddig fel sem fedezett alkotórészeit. Mindig pontosan megfogalmazott, az ügyfél által vágyott célok 
irányában dolgozunk, miközben a változás felelőse mindvégig az ügyfél marad. 
 
Végzettségek, tanulmányok 

§ Motivational Maps, Licenced Practitioner 
§ International Accreditation Assessor, EMCC 
§ European Individual Accreditation (EIA) Senior 

Practitioner, European Mentoring & Coaching 
Council (EMCC) 

§ Selfmapping, Dr. Marik Ágnes 
§ Coaching for Positive Leadership, Dr. Ilona Boniwell 
§ Transformational Coaching, Dr. Peter Hawkins 
§ Appreciative Coaching Advanced Diploma, A. Clancy 

& J. Binkert 
§ Executive Coaching, Praesta Partners LLP 

Válogatott személyes 
referenciák 

§ ABB – üzletágigazgató 
§ Sanmina - gyárigazgató 
§ Johnson Controls Interiors – 

gyárigazgató 
§ Siemens – divízió-igazgató 
§ RWA – ügyvezető igazgató 
§ Robert Bosch – termelési 

igazgató 
§ Budapesti Erőmű – üzemviteli 

igazgató 
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