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CSILLAG ZOLTÁN  
Reklámszakember, valamint MBA végzettséggel rendelkezik HR szakirányon. Tizenegy évnyi 

hazai és külföldi cégvezetői tapasztalattal a háta mögött váltott az üzleti coaching területére, 

ahol kis- és középvállalkozások, valamint multinacionális cégek vezetőit támogatja szakmai ki-

teljesedésükben. Emellett jelenleg is interim vezetőként dolgozik egy horvátországi cég felépí-

tésén. Az Etalon Coaching Társaság névadója és alapító tagja.  

 

 

DR. GÁL TÍMEA 
Adjunktus, tréner, team coach. 2012 szeptemberében csatlakozott a Team Academy Debrecen 

csapatához. Küldetése a fiatalok segítése és motiválása, hogy megtalálják az életben a helyüket 

és coach-ként hozzásegíti őket a kitűzött céljaik eléréséhez. Elhivatott a fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatásával kapcsolatban. Folyamatosan fejleszti és képzi magát, hogy minél ma-

gasabb színvonalú munkát végezhessen. Évek óta kiemelkedő szerepet tölt be a Team 

Academy Debrecen életének és eseményeinek szervezésében. 

 

 

ÁRVÁNÉ DR. VÁNYI GEORGINA 
Adjunktus, coach, tréner. 2010 óta vesz részt a Debreceni Egyetemen a Team Academy Debre-

cen nevű vállalkozás/vállalkozó fejlesztő képzésében. A kezdetektől kiemelkedő szerepet ját-

szott a Team Academy életének, eseményeinek szervezésében, valamint a rendszer kialakításá-

ban és továbbfejlesztésében, a módszertan hazai adaptációjának sikeressége érdekében. Az 

egyetemi munka mellett multinacionális és hazai kis- és középvállalatok, valamint egyéni vál-

lalkozók számára is szolgáltat fejlesztő programokat. Tevékenységei középpontjában a közös-

ség-, a szervezet- és a vezetőfejlesztés áll. A coachingon belül szakterülete az együttműködés 

fejlesztés és a team coaching. 

 

 

 

 

Szerzőink 
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LEICHTMAN ÁGNES 

Marketing-kommunikációs szakértő, executive coach. Mindig is foglalkoztatott, hogy mitől válik 

valaki jó vezetővé, fontos számomra a női vezetők, a női egyenjogúság kérdésköre. Közel tíz 

évig dolgoztam a bankszektorban marketing vezetőként. Coachként a leadership kérdéseken 

túl marketing témákkal és a személyes márka építésével is foglalkozom. Sok esetben ezek ösz-

szefüggenek: ahhoz, hogy valaki jó vezető legyen fontos, hogy ismerje önmagát, értékeit és 

erősségeit, amire támaszkodni tud. Korábban sok szervezetben végeztem önkéntes munkát, 

miközben kerestem a saját ügyemet. A Coach4Good kezdeményezés egyik alapítójaként úgy 

érzem, megtaláltam küldetésemet.  

 

 

DR. KISS OLGA   
A Budapesti Corvinus Egyetemen tanítok filozófiát. Az ELTÉn szereztem bölcsész- és természet-

tudományos, a BME-n gazdasági-műszaki diplomát, a GROW-ban pedig coach végzettséget. 

Sokféle területen tapasztalatot szereztem tanácsadóként, vállalkozóként, fejlesztőként, és veze-

tőként is. 2008 óta vagyok az EMCC Magyarország elnökségi tagja. Oktatóként és coachként 

egyaránt olyanokkal dolgozom, akik a maguk területén már bizonyították kiválóságukat. Inspi-

rál, ha valaki keresi a fejlődés lehetőségét.  Lelkesít, ha segíteni tudok abban, hogy diákjaim és 

ügyfeleim kihozzák magukból a legjobbat. 

 

 

DR. KOLLÁR CSABA  
Kommunikációtechnikai mérnök, okleveles kommunikációs szakember, a közgazdaságtudo-

mány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének a tagja. 2003 óta foglalkozik 

az információs társadalommal, a digitális korral, az adatok korával. Rendszeresen publikál hazai 

és nemzetközi folyóiratokban, szakírói munkáját többek között az MTA és a Magyar Marketing 

Szövetség az év szakcikke pályázaton III. helyezéssel ismerte el. Jelenleg a SZIE GTK-n, illetve az 

NKE Katonai Műszaki Doktori Iskolájában oktat és kutat. Tudományos tevékenysége mellett a 

PREMA Consulting családi vállalkozás vezető tanácsadójaként és coachaként a vállalatok és 

(felső)vezetői számára elsősorban a humán információbiztonság témájában ad tanácsot, illetve 

erősíti biztonság-tudatosságukat. 
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KOLOSSVÁRY JUDIT 
Felsővezetői tréner, executive coach, angolul és németül beszél. 20 év Citibank, ebből 12 év ve-

zetői, 7 év régióigazgatói felelősség, 4 év KPMG Akadémia vezető tréner, HH holland akadémia 

etika tréner, 4 év ING, majd xPand International executive coach. Mostanra sok mindenről kifor-

rott véleménye van, de kíváncsi, nyitott természet, így folyamatosan tanul. Szenvedélye a rejtett 

értékek felszínre hozása, a vezetők inspirálása, és annak láttatása, hogy saját és cégük eredmé-

nyei embereik boldogulásának függvénye. Eszközei a humor és a játék, hiszen azt mindannyian 

halálosan komolyan vesszük. 

 

 

PAPSZT KRISZTINA 
Pénzügyi tanácsadó, coach vagyok. Több mint 20 éves munkám során pontosan látom, milyen 

nehéz a bevételeket beosztani, kevesebbet költeni. Küldetésem, hogy a pénzügyekben kevésbé 

jártas embereknek segítsek pénzügyeik hatékony menedzselésében, az anyagi biztonságuk 

megteremtésében. Így megszabadulnak attól a frusztráló érzéstől, hogy hó végére elfogy a 

pénzük, nehezen képeznek tartalékot, az optimális megoldás keresése közben elvesznek az in-

formációrengetegben. 


