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2014. decemberében  

nyújtott, 24 órás, maratoni, karitatív 

coachingunkkal magyar coach 

világrekorderek lettünk. 

 

Az eredményünket a független Magyar Rekordok 

szervezet tanúsította. 
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Őszinte tisztelettel és szeretettel, 

valamint a minőségi tanácsadás iránti 

elkötelezettséggel várjuk Önt, várunk 

Téged is közénk!  
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és a 

a nemzetközi tanácsadói 

szövetség, az  

IACM, 

International Association of 

Coaching and Mediation  

 tanácsadása (coaching, mediáció), 

közös képzései 

és vizsgalehetőségei 

(IACM-vizsga: 2017. januártól) 
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MI HOZTUK LÉTRE AZ ELSŐ PROFI TANÁCSADÓI SZOFTVERT 

MAGYARORSZÁGON 

MI ALAPÍTOTTUK MEG MAGYARORSZÁGON A LIFE COACH KÉPZÉST 2007-ben  

MI AKKREDITÁLTATTUK AZ ELSŐ COACH KÉPZÉSI PROGRAMOT 

MAGYARORSZÁGON 

MI KÉPEZTÜK A LEGTÖBB COACHOT  

MI HOZTUK LÉTRE A PÁRKAPCSOLATI ÉS VÁLÁSI MEDIÁCIÓ TANANYAGÁT 

ELSŐKÉNT AZ ORSZÁGBAN  

MI ÍRTUK A LEGELSŐ ÉS AZÓTA IS EGYETLEN LIFE COACH TANKÖNYVET 

HAZÁNKBAN  

MI ALAPÍTOTTUK AZ ELSŐ HAZAI COACHSZÖVETSÉGET 2008-BAN 

NEMZETKÖZI ELŐÍRÁSOKAT KIELÉGÍTŐ KURZUSAINK MIND NEMZETKÖZI 

VIZSGÁHOZ, MIND KÜLFÖLDI PRAXIS MŰVELÉSÉRE IS JOGOSÍTANAK  

Mi VAGYUNK AZ ELSŐ MAGYAR VILÁGREKORDER COACHOK: GUINNESS 

REKORDEREK  
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Életünk során sokan érezzük úgy, hogy szamártöviseken rágódó fülesek, mindenkitől félő 

malackák, lóti-futi nyuszik, fékevesztett tigrisek, a „semmi ágán” tollászkodó baglyok, vagy 

„csekély értelmű” micimackók vagyunk. A különféle személyiség-fejlesztő kurzusok vagy 

milliomos-képzők a legnagyobb hibát akkor követik el, amikor eltekintenek a fejleszteni 

kívánt személy lelki alkatától és az ehhez illeszkedő alapvető kompetenciáitól, vagyis 

mindössze csak attól, hogy a megszerzett ragyogó ismeretek hogyan vonatkoznak éppen 

miránk.  

Ha el szeretnénk adni valamit (a például magunkat), akkor egyik lehetőségünk az, hogy olyan 

új (akár magánéleti, akár nagyobb szabású) piacokat kreálunk, amelyben például a 

malackaság (malackodás) nem hiba, hanem vágyott állapot. A másik esély, hogy az IT 

tigriseiként betörünk a „fülesek” által irányított fejlődő piacokra, a harmadik út, hogy az érett 

piacokon megváltoztatjuk a fogyasztói szokások szerkezetét, azaz a „mindenki legyen alvás 

közben is boldog” helyett eladjuk például a „szamártöviseken rágódás melankóliáját”, ahogy 

Walt Disney tette Füles esetében.  

Walt Disney rájött, hogy Malacka, Füles, Micimackó és a Nyúl egyaránt eladható 

szeretetmárkává tehetők, ha a világlátást, életérzést, amelyet képviselnek hitelesen, vonzó 

módon sikerül kifejezni. Mindannyian arra vágyunk, hogy új élményeket, új érzéseket éljünk 

át, azaz olyan esztétikailag megalkotott (virtuális vagy valódi) világokba léphessünk, amelyek 

kifejezik értékrendünket, és amelyekhez érzelmileg kötődhetünk. A funkcionális „bolti” 

tranzakciók helyett befogadni és behatolni akarunk: megtalálni a kalandban a rendet, a 

rendben a kalandot.  

Malacka éppen úgy kultuszmárka lett, mint Füles vagy Micimackó! 

Hogyan ültethetjük át mindezt a legkülönfélébb szervezetek és szerveződések (akár családok) 

szintjére?  

Erre keres és ad választ az ONTOLÓGIAI DESIGNGONDOLKODÁS 

                                                                     NEMZETKÖZI ISKOLA 

                                      TUDOMÁNYOS KUTATÓI TÁMOGATÁS 
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o magánszemélyek a tanácsadás területéről 

o multinacionális cégektől (pl. American Express, EGIS, TUNGSRAM, Törley, 

Szentkirályi Ásványvíz, CIB, ING, MKB), 

o közintézményektől (pl. Oktatási Hivatal, Pedagógiai Fejlesztőközpont, 

Főpolgármesteri Hivatal, Klebelsberg Központ, Apor Vilmos Katolikus 

Főiskola, ELTE, Pannon Egyetem, stb.) 

 

 

 

Ő  

 

 

o 2007. 
DR. KOLLÁR COACHING ISKOLA 

http://www.drkollarcoaching.hu 

 

o 2008. 
MAGYAR COACHSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY  

Magyar Coachok Szövetsége a Rezilienciáért, azaz az Életminőség és a 

Szervezeti Kultúra Javításáért Közhasznú Alapítvány 

 

O 2011. 

IACM, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COACHING AND 

MEDIATION NEMZETKÖZI HUMÁNTANÁCSADÓI SZÖVETSÉG 

web: http://www.iacm-info.com 

26 ország! 149 tiszteletbeli pártoló tag, 1.200 szimpatizáló támogató 

 

O 2014. 

MAGYAR DESIGN SZÖVETSÉG ORSZÁGOS EGYESÜLET 

 

LIFE & BUSINESS DESIGN INTÉZET 
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„Kollár József különös nyereség a magyar szellemi életben...” 
Prof. Pléh Csaba, akadémikus  

„Dr. Kollárné Déri Krisztina jelentős munkát végzett a szervezetek hierarchikus információs és döntési 

rendszerének, valamint a szervezeti és vezetési kultúra fejlesztése terén.” 

Prof. Kálmán Erika, intézetigazgató  

„A képzésük programját áttanulmányoztam, hasznosságáról és tartalmi relevanciájáról meg vagyok 

győződve."  

Prof. Dr. Hoffmann Orsolya Kodolányi János Főiskola intézetigazgató, főiskolai tanár 

„… kreatívan ötvözve több tudományág eredményeit nagyszerű, új ablakokat nyit a világra és 

önmagunkra. Elgondolkodtat, cselekvésre ösztönöz és új utak kipróbálására indít.”  

Dr. Rusznák Tamás, az Állami Bankfelügyelet exelnöke, egyetemi oktató, mester coach 

"Az ontológiai coaching eszköztárának segítségével nem a problémákban süllyedünk el, hanem az 

elképzelhető és elfogadható, alkalmas megoldások fényében és akarásában tudunk túllépni rajtuk. Erre 

lenne szüksége mindenkinek! Kriszti és József az ehhez vezető utat mutatja meg kiválóan."  

Lengyel Szilvia, országgyűlési képviselő 

"A Kollár Coaching Iskola nagy segítségemre volt, hogy a mediáció szakmai hátterét teljeskörűen 

megismerhessem és a gyakorlatok során elsajátíthassam. Vezető tanáraink, Krisztina és József minden 

tudásukkal azon voltak, hogy képességeinkhez mérten sajátos feladatokkal segítsenek bennünket a 

tudás megszerzéséhez. Az oktatás során magasszintű tematika alapján haladtunk, mint hallgató 

minden nap kihívásokkal teli élményekkel és tudással gazdagodtam, amelyet ezúton is 

köszönök!"  
Dr. Szabó Tünde, úszó olimpikon (ezüstérmek: EB, VB, Olimpia), a  Magyar Úszószövetség 

főtitkára 

Coaching a 21. században."  

HR Portál 

"Szeretettel ajánlom ezt a minőségi oktatást mindenkinek! Óriási szükség van rátok... csak ajánlani 

tudom mindenkinek!" 

Kiss Lenke, Magyarország legendás női kosárlabdázó ikonja 
328-szoros válogatott, Eb-bronzérmes, 4-szeres magyar bajnok, Európa-válogatott, 4-szeres "Év 

játékosa" A Halhatatlan Klub tagja 

"Örülök, hogy megismerhettem az Iskola vezetőit és képzését, akiknek segítségével új, 

egészségtudatos személetek születnek.. Szeretettel ajánlom mindenkinek, aki nyitott az új dolgokra, a 

változásokra és a hosszútávú megoldásokra!" 

Katus Attila, hatszoros világ- és kétszeres Európa aerobic bajnok, Trainer of the Year 2010 

ELITE - Az év Edzője, a Magyar Torna Szövetség: „Az elmúlt 125 év legeredményesebb 

versenyzője” aerobik szakágban, SOTE Testnevelési és Sporttudományi Kar tanára 

"Krisztinek és Józsefnek küldöm szeretettel a szívből jövő ajánlásomat: Az ontológiai coaching 

megtanít arra, hogy előbb önmagunk, majd másoknak segítve utat találjunk a lét egyetemes horizontja 

irányába. Ebben az iskolában képessé váltam más dimenziókból szemlélni önmagamat, másokat, 

önmagam és mások környezetének, kapcsolatainak összességét. Szeretettel ajánlom Mindenkinek, aki 

kitörni vágyik a sablonok világából."  

Balogh Emese, vezető ásványvízgyártó tulajdonosnője, mester coach  
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Aktív partnerséget folytatunk hazai és nemzetközi szervezetekkel, melyek kiterjedt nemzetközi 

hálózatokhoz csatlakoznak:

 ICF (International Association of Coaching, USA) tagjai és akkreditált coachai vagyunk 

 Tiszteletbeli alapító tagjai vagyunk a Magyar Szexuálterápiás és Párterápiás Egyesületnek 

 Magyar Protokoll Egyesület (Magyarország) és az 

 Országos Humán Research Egyesület (Magyarország), valamint a 

 FIVOSZ női tagozatának szerződött partnerei vagyunk 

 Bankügyi Mediátorok Egyesületével (Románia), továbbá a 

 Human Map Management Psychology and Leadership Development Ltd. –vel (Liverpool) 

Intézettel kutatói kapcsolatban állunk 

 2013-2016: Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési Karával közös képzések 

 2013-tól Beregszászi Főiskola partnerség 

 Támogatásunkkal jelent meg a Kollár-Déri: Vízen járni, a válságkezelés filozófiája című kötet 

(Ontological coaching sorozat I.) 

 A legjelentősebb hazai, online tanácsadói magazint, a HR Portál Mediáció és Coaching rovatát 1 

éven keresztül szponzoráltuk (2011-2012.) 

 Útjára indítottuk a Mentofaktúra online magazint, mely a coaching és a mediáció témájú cikkek 

mellett ezek elméleti megalapozását jelentő, alkalmazott filozófiai írásokat gyűjt egy védőernyő 

alá. Itt jól megfér a gyakorlat és a tudomány. 

 Előkészületben:  

o Zen és a designgondolkodás hiánypótló kötet a designgondolkodásról –kiadás alatt- 

o Gyakorlati kézikönyv az Ontológiai Coachingról –kiadás alatt- 

 2010. május 28. „Irracionalitás” tudományos konferencia, Aranytíz 

 2010. nyarán: „Jane Austen műhely” 6 alkalomból álló programsorozat 

 2010. október 15. „Managerek éjszakája, Keressük a válságot!”, Hotel Velence 2011. május 

29. „A metafora” tudományos konferencia és tanácsadók számára rendezett 

gyakorlatorientált workshop az Aranytízben 

 2011. november 11. „Kössön ki a városunkban, iThink Cityben”, ünnepi hajózás a Dunán  

 2011. decembertől elindítottuk az „iThinkTank, Tudósklub, Híd a tudomány és a 

menedzsment között” című rendezvény-sorozatot  

 új konferenciánk: „Morális felelősség” (tudományos rendezvény és szakmai workshop), 2012. 

június 2.,  V.A.M. Design Center (Budapest, Király u. 26.) 

 új projektünk: „Coaching színház” 2012.júliustól  

 2013. április 30 - május 10-ig megrendeztük a Coaching Fesztivált, mely 12 kitűnő és magas 

minőségű programmal mutatta be a coaching elméleti, tudományos hátterét és a gyakorlati 

hasznosítási lehetőségeit egyaránt.  
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PhD Dr. Kollár József a Wikipédián: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kollár_József_filozófus 
és az ArtPortálon: http://artportal.hu/lexikon/muveszettorteneszek/kollar-jozsef 
 
IACM a Wikipédián: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/IACM 
 
Kollár-Déri: Vízen járni – A válságkezelés filozófiája, Mentofaktúra Kiadó, Budapest 
http://www.libri.hu/konyv/vizen-jarni.html 
 

 

http://www.drkollarcoaching.hu/
http://artportal.hu/lexikon/muveszettorteneszek/kollar-jozsef
http://hu.wikipedia.org/wiki/IACM
http://www.libri.hu/konyv/vizen-jarni.html
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2in1: MESTER LIFE és EGÉSZSÉG COACH (+igazságügyi mediátor) 
2in1: MESTER BUSINESS és KARRIER COACH  (+igazságügyi mediátor) 
MESTER COACH és a COACH KÉPZÉS VEZETŐ TANÁRA/ TRÉNERE ÚJ! 
3in1: LIFE és BUSINESS COACH (+igazságügyi mediator) 
MESTER COACH  
ÖNISMERETI TANÁCSADÓ  
ÖNISMERETI és CSAPATÉPÍTŐ TRÉNER  
MESTER MEDIÁTOR (+igazságügyi mediátor) 
ABDUKTÍV PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÓ/TERAPEUTA 
DESIGNGONDOLKODÁS, VEZETŐ TERVEZŐ TANÁCSADÓ 

 
TÁVOKTATÁS  
KÉPZÉSI IDŐPONTOK és VIDÉKI HELYSZÍNEK  

 

 

 

 

Mi vagyunk az elsők, akik akkreditált, államilag elismert coach-képző 
programmal rendelkeztünk Magyarországon  

Mi képeztük a legtöbb coachot  

A mi Iskolánkból kerül ki a legtöbb, legismertebb coach hazánkban (ELTE-
kutatás)  

Vezető tanárainkat az első 10 legismertebb magyar coach között mutatja 
minden, független felmérés  

ICF-kompetenciákra épülő, nemzetközi követelményeket teljesítő képzésekkel 
rendelkezünk  

Nemzetközi coach-közösség és hálózattal várjuk Önt is közénk  

Gyakorlatban többszörösen bizonyított módszertan  

Hallgató-centrikus órák, gyakorlatok, közös tanulás  

Konkrét problémák és működő megoldások   

Saját, hozott eseteit is feldolgozzuk közösen vagy egyénileg 

Az IACM Nemzetközi Tanácsadói Szövetség  
közös tanúsítványát biztosítjuk 

 Az ország több pontján 

 Akár távoktatásban is 

http://www.drkollarcoaching.hu/life_coach_kepzes.html#infi
http://www.drkollarcoaching.hu/business_coach_kepzes.html#infi
http://www.drkollarcoaching.hu/trainer.pdf
http://www.drkollarcoaching.hu/life_coach_kepzes.html#ara
http://www.drkollarcoaching.hu/mester_coach_kepzes.html#infi
http://www.drkollarcoaching.hu/onismeret_kepzes.html#infi
http://www.drkollarcoaching.hu/onismeret_kepzes.html#infi
http://www.drkollarcoaching.hu/mediator_kepzes.html#mediator
http://www.drkollarcoaching.hu/alternativ_pszichologiai_terapeuta.htm#infil
http://www.drkollarcoaching.hu/designgondolkodas1.html
http://www.drkollarcoaching.hu/tavoktatas.html
http://www.drkollarcoaching.hu/idopontok.pdf
http://www.drkollarcoaching.hu/idopontok.pdf
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Magyarországon elsőként 

elkészítettük az első 

coach tanácsadói szoftvert. 

, 

professzionális tanácsadó! 

 

http://www.drkollarcoaching.hu/coach_software.html
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Vízen járni, 

a válságkezelés filozófiája 

 

Ismertető a könyvről 

 

  

http://www.drkollarcoaching.hu/ef/ajanlas.pdf
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Szívesen osztozunk a sikerben 

FRANCHISE-ajánlataink  

között Ön is megtalálja a legjobbat! 

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

