
Csík Laura Berta vagyok, közgazdász, marketing kutató és tanácsadó, vezető, mentor, tréner és 

business coach. Közgazdász mesterdiplomámat 1999-ben szereztem a PTE Közgazdaságtudományi 

karán, ezt követően marketing kutatóként és tanácsadóként, illetve vezetőként dolgoztam 

multinacionális vállalati környezetben. Több mint 10 évet oktattam a PTE Egészségtudományi és 

Gyógyszerésztudományi Karán, valamint a Kaposvári Egyetemen.  

A coachinggal 2020-ban kerültem kapcsolatba kliensként, és megtapasztalva a coaching ülések alatt 

történő segítő beszélgetések hatalmas erejét, elköteleződtem a coach hivatás mellett. Business coach 

végzettségemet 2022-ben szereztem meg kitűnő minősítéssel a PTE KTK EMCC által Senior Practitioner 

szinten akkreditált coach képzésében. Coachként egyéni EIA Practitioner akkreditációval rendelkezem, 

és az EMCC (Európai Mentoring és Coaching Szervezet) Magyarországi Egyesületének Minőségügyi 

Igazgatója vagyok. 

Szakmai tapasztalatom és látásmódom egy olyan komplex hátteret biztosít számomra coachként, 

melyben hallgatók és munkatársak coachingba behozott elakadásaival is gyorsan és könnyedén tudok 

kapcsolódni.  

Coach hitvallásom értelmében legfőbb célom és mozgatóerőm ügyfelem fejlődésének a számára 

megfelelő ütemben és eszközökkel történő segítése, támogatása, partneri módon való kísérése. A 

coaching módszerek és modellek kreatív és adaptív alkalmazásán keresztül segíteni őt aktuális 

helyzetének, elakadásainak megoldásában és konkrét cselekvési terveinek megtalálásában. Végig 

kísérni őt azon a folyamaton, melyben folyamatosan fejlődve közelebb kerül saját működésmódjának 

megértéséhez, és ezen keresztül a benne rejlő lehetőségek kiaknázásához és az általa megfogalmazott 

célok megvalósításához. Támogató munkámat maximális titoktartás mellett és kompetencia 

határaimon belül végzem. A velem való coaching üléseken empatikus odafordulással, elfogadással, 

ítélet-mentességgel és „maximális” értő figyelemmel viszonyulok ügyfeleimhez. Fontosnak tartom a 

partnerséget, ez a coach munkában azt jelenti, hogy minden pillanatban egyenrangú felekként veszünk 

részt a folyamatban. A coaching üléseken születő felismeréseket önismeretem és szakmai 

kompetenciáim fejlesztésére használom, ezáltal előmozdítva saját belső és szakmai fejlődésemet is.  

Coachként célfókuszú és eredmény-orientált coachnak tartom magam, ezért különösen eredményesen 

tudok dolgozni azokkal az ügyfelekkel, akik ha nem is előre, de kérdéseim nyomán meg tudják 

határozni, hogy mi lenne az a cél-állapot, amelynek elérésével elégedettek lennének.  

Rólam mondták: 

„Laura személyében már a képzés ideje alatt is egy profi coach-ot ismerhettem meg. A 

beszélgetéseinkre jellemző volt Laura részéről egyrészt a strukturáltság és a szakmaiság, másrészt az 

empátia és érző figyelem. Többször egészen megfoghatatlannak tűnő témákat sikerült megfognia és 

mederben tartania. Érződik, hogy magával szemben magasak az elvárásai, munkája iránt nagyon 

igényes. Céltudatos, eredményorientált és nagyon emberi. Sokat segített a pozitív átkeretezésben. Mint 

coach is nagyon sokat tanultam tőle. Élmény volt minden ülés, nagyon köszönöm!” (Rita, pszichológus, 

business coach és HR vezető) 

„Munkahelyváltás kapcsán beszélgettem Laurával, aki kifejezetten hatékonyan segített egyrészt a saját 

szemmel látni magamat és a helyzetemet, másrészt pedig új releváns nézőpontokat is megmutatott. 

Lényegre törő kérdésekkel, szemléletes hasonlatokkal kísért el odáig pár beszélgetés alatt, hogy 

magabiztosan a saját döntésemet tudtam meghozni. Nagyon jó volt vele együtt dolgozni, jó szívvel 

ajánlom!” (Kata, senior tanácsadó) 


