
 

ÚJ! MESTER COACH és a COACH KÉPZÉS VEZETŐ TANÁRA/ TRÉNERE 

http://www.drkollarcoaching.hu/kepzeseink.html 

A képzés teljes egésze (címe, struktúrája, tartalma) önálló know-how, szerzői jogvédelem alatt áll. 

Tilos másolni, értelmezését adni, bármilyen módon felhasználni. 

 

Kik vagyunk?  

 

Dr. Kollár Iskola prospektusa 

10 éve tanítjuk a tanácsadókat: coachokat és mediátorokat, önismereti 

szakembereket 

Több, mint 1.500 sikeres hallgatót készítettünk fel 

Nemzetközileg akkreditált tanácsadók vagyunk  

Több, mint 6.000 óra egyéni tanácsadást teljesítettünk már  

Kinek ajánljuk a MESTER COACH és a COACH KÉPZÉS VEZETŐ TANÁRA/ 

TRÉNERE programját? 

Mindenkinek, akiket érdekel az életvezetési helyzetekben (család, párkapcsolat) és a legkülönbözőbb 

szerveződésekben (cégek, nagyobb szervezeti egységek) jelentkező konfliktusok, elakadások, 

szervezetfejlesztési lehetőségek professzionális megoldási módja, a mediáció és a coaching, illetve 

ezek speciális irányai.  

Akik tanácsadóként, trénerként, legfőképpen pedig coach képzés oktatójaként szeretnének 

elköteleződni az egyik legdinamikusabban fejlődő oktatási és tanácsadói területen. 

Pedagógusoknak, pszichológusoknak, munkapszichológusoknak, felső- és középvezetőknek, 

jogászoknak, közgazdászoknak, projektmenedzsereknek, coachoknak, üzleti tanácsadóknak, 

trénereknek... mindazoknak, akik a munkájuk során hasznosítani kívánják a vitarendezési, életjavítási, 

szervezeti kultúra fejlesztési eljárásokat és modelleket, valamint azoknak is, akik új szakmát 

szeretnénk választani, azaz a mediációt és a coachingot, a tréneri és a tanácsadói munkát 

hivatásszerűen akarják művelni (többek között speciálisan az IRM Közvetítői Névjegyzékébe felvett, 

http://www.drkollarcoaching.hu/kepzeseink.html
https://www.drkollarcoaching.hu/file/cikk/C_18/Kik_vagyunk.pdf
http://www.drkollarcoaching.hu/prospektus.pdf


illetve ide jelentkezni szándékozó közvetítőknek -a képzés akkreditált igazságügyi, gazdasági 

mediátoroknak is alkalmas továbbképzés-).  

Coach képzés tanára/trénere kurzus célja 

Olyan szakembereket kívánunk képezni, akik nem innen-onnan ollózott, a coach szakma hírét és 

értékét lejárató álinformációkkal házalnak, esetleg pusztán korábbi munkatapasztalataikra 

hagyatkoznak, hanem valódi, magas minőségű, nemzetközi mércével is tökéletesen helytálló tudással 

és képességekkel (gyakorlattal, tanítási kompetenciával, helyzetkezelési megfontolásokkal és 

rutinnal) rendelkeznek. 

Akik valódi módon hisznek a lifelong learning (élethosszig való tanulás) folyamatában és értékében. 

Akik a tanításban nem csak businesst látnak, hanem hosszútávú befektetésnek, XXI. századi 

kompetenciának vallják. 

Akik nem önjelölt módon gondolkodnak, a tanítást nem öncélú karrierépítésre használják, hanem 

akik képesek a tudományos eredményeket elsajátítani, ezt a tudásukat nap mint nap megújítani, 

naprakészen tartani és magas szinten átadni, multiplikálni, a tudásáramoltatásban, 

tudásmegosztásban érdemi részt vállalni. 

Akik hisznek a versenyben és maguk is minőségi versenyzők. 

Akik nem leckéket mondanak fel, hanem információs társadalom legkeresettebb szakmáját kívánják 

elsajátítani és művelni, azaz valódi és hiteles kreatív destruktőrré válni. 

 

 

Coach képzés célja  

Célunk, hogy a teljes képzés rendszerében olyan szakembereket képezzünk, akik átlátják az 

információs társadalom struktúráját és működését, képesek a logikatudomány és a 

döntésmenedzsment-elmélet elsajátítása révén tanácsot nyújtani és megoldani a felsővezetés 

szintjén felmerülő problémákat éppúgy, mint az egyéni krízishelyzeteket. A képzés során  

elsajátított tudás alkalmassá teszi a hallgatókat arra, hogy a szerveződések, társadalmi rendszerek 

minden szintjén hatékonyan avatkozzanak be.  

Azoknak javasoljuk az oktatásnak ezt a formáját, akik hatékonyan szeretnék a rájuk bízott 

személyeket, munkavállalókat, munkacsoportokat segíteni, irányítani, olyan képességek birtokába 

akarnak jutni, melyek lehetővé teszik számukra a tudatos karriertervezést és a mindennapok 

menedzselését.  

Posztgraduális coach képzés programunkat azok számára ajánljuk, akik coachként kívánnak dolgozni, 

vagy egyszerűen "csak" fontosnak tartják munkájuk minőségének javítását. Valamint azoknak is, akik 

jelenleg tanácsadó-szervezetet irányítanak, vagy szeretnének vezetni, illetve tanácsadókként, 

trénerekként tevékenykednek vagy ilyen irányú terveket szőnek. A képzés azok számára is 



perspektívákat nyújt, akik szeretnék cégüket, szervezetük sikeresebben működtetni, vagy új karrier 

lehetőségét keresik, esetleg pályaváltoztatásra készülnek.  

A cselekvésközpontú ontológiai coaching egy nemzetközi tanácsadó irányzat és többszörösen 

kipróbált, nagyon hatékony módszer.  

A végzett hallgatók az igazságügyi gazdasági (párkapcsolati, válási) mediáció, és a life coaching 

területén is bátran vállalhatnak ügyfeleket. Az általunk kínált coach képzés mindenben megfelel 

egyebek mellett a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM 

rendelet előírásainak is, azaz az IRM Közvetítői Névjegyzékére kerüléshez előírt alapképzést is 

biztosít, ezen túlmenően egy szélesebb szakmai közönségnek szánt, a közvetítői tevékenység során 

használt technikákat oktató, fejlesztő tanfolyamnak. Továbbképzési pontérték: 10 kredit 

Képzésben résztvevő tanárok 

PhD Dr. Kollár József 

Horváth Mónika Éva 

Prof. Dr. Szécsi Gábor 

Csalló-Lőcsei Henrietta 

Dr. Kollárné Déri Kriszti 

Képzés időtartama 

150 óra csoportos képzés+ 12 alkalom egyéni mentoring felkészítés+ 12 alkalom sajátélményű 

coaching gyakorlat 

Képzés eredménye 

ICF kompetenciákra előírt, nemzetközi követelményeket kielégítő képzési program.  

IACM (International Association of Coaching and Mediation Nemzetközi Coachszövetség) ajánlásával, 

vizsgatanúsítványával.  

Tanúsítványban igazolt kompetenciák és ismeretek:  

MESTER COACH és a COACH KÉPZÉS VEZETŐ TANÁRA/ TRÉNERE 

Képzés ára 

BUDAPESTEN 750.000 Ft -kedvezmény!  

Információ és jelentkezés 

Dr. Kollár Iskola: +36 70 631 33 11, +36 70 432 4449 

E-mail: coachkepzes@gmail.com 

mailto:coachkepzes@gmail.com


Jelentkezés, beiratkozás: https://www.drkollarcoaching.hu/jelentkezes 

 

https://www.drkollarcoaching.hu/jelentkezes

