
 

 

 
A XXI. századi Csúcsvezetői Szabadegyetem exkluzív, kizárólag felsővezetőknek szóló 
képzéssorozat, limitált létszámmal, azoknak, akik érzik, hogy emberi és vezetői fejlődésükben 
elértek arra a szintre, hogy egy újabb lépcsőt meg tudnak „ugrani”. 
 
Az akadémia ajtaján belépők inspiráló szellemi közegben - más-más iparágból érkező, mégis 
szellemiségében hasonló "kollégák" körében - gyakorlatias képzési napok során ismerkedhetnek 
meg a vezetői társadalmat érintő trendekkel, unikális témákkal.  

2018.10.11. 
Felsővezetői önismeret és emberismeret, 

együttműködés másokkal 

 

Dr. Almási Kitti (klinikai szakpszichológus)                     
Vásárhelyi Judit ACC (senior executive coach) 

 
 

2018.10.25. 

 

Minőségi párbeszéd és kapcsolatok, 
 avagy mindennapi együttműködéseink 

Gálvölgyi János (színművész) 
Márton-Koczó Ildikó (senior executive coach, tréner) 

 

 
2018.11.08. 

 
BURN OUT – Kiégés 

 
Szily Nóra (újságíró, executive coach) 
 

 
2018.11.22. 

 
 

 

Amit egy felsővezetőnek tudnia kell a 
stratégiáról 

 

Dávid Ilona (Volánbusz elnök-vezérigazgató) 
Ságodi Attila (KPMG partner) 

 
 

2018.12.06. 
 

Y, Z és Alfa generáció kihívásainak 
kezelése 

 

Cuba Gergő (Red-Dot díjas tervezőgrafikus) 
Tari Annamária (Y generáció könyv szerzője) 

 

2019.01.10. 
 

Dr. Marshall Goldsmith  
"Ami eddig működött, az nem visz tovább"  
21 rossz vezetői szokás, amit érdemes 

kigyomlálni 
 

 
     Mákos Nándor ACC (executive coach) 

 
 
 

2019.01.24. 
Változó környezet, megújuló vezető: 

hogyan tartsuk fitten lelki 
állóképességünket? 

 

Zséda  
(többszörös Fonogram- és EMeRTon-díjas énekesnő) 
Márton-Koczó Ildikó  
(senior executive coach, tréner) 

2019.02.07. Mentoring és coaching szemléletű vezetés 
eszköztára. 

Zsoldos Imre (Celanese pénzügyi igazgató)  
Mentor Oscar győztes 2016 
Komócsin Laura PCC                                              
(senior executive coach, Mentor Oscar zsűrielnök) 
 

2019.02.21. 
 

Élet a felsővezetői pozíció után,  
élethelyzet- és karrierváltás 

 

 
Uj Anikó (executive coach, vezetési tanácsadó) 

 

2019.03.07. 
 

 
XXI. századi motiváció és önmotiváció 

 

 

Pál Feri atya 
(katolikus pap, mentálhigiéniás szakember) 
Vásárhelyi Judit ACC (senior executive coach) 
 

2019.03.21. Interkulturális mgt, ha nemzetközi board 
tag akarsz lenni... 

 

Jakobsen Petra (Invitel HR ig) 
Debreczeni Eszter (ex-Microsoft reg.HR vezető) 

 

2019.04.04. A digitalizációtól a mesterséges 
intelligenciáig: technológiák,  

amik átalakítják a jövőt 

Dr. Beck György  
(Vodafone Magyarország Zrt. elnöke) 
Szertich Gergely  
(mesterséges intelligencia bevezetés tanácsadó) 



 

 

Képzés időtartalma: 2018.10.11. – 2019.04.04., kéthetente, csütörtökön 
Felvételi feltétel:      5 év vezetői tapasztalat vagy MBA végzettség  
Részvételi díj:          1.198.000 Ft+áfa 

Bővebb információ: http://businesscoach.hu/vezetokepzes/komplex-vezetokepzo-programok/xxi-

szazadi-csucsvezetoi-szabadegyetem/ 
 

Kérdéseire örömmel válaszol a képzés szakmai vezetője: 
Komócsin Laura  
laura.komocsin@businesscoach.hu e-mail címen, 
telefonon: + 36 20 33 53 769. 

Komoly, tudatos döntések sorozatait hozzák meg nap mint nap és a szabadegyetem hallgatói 
voltak az elmúlt években az alábbi cégek csúcsvezetői: 

 
 

  
A programváltozás jogát fenntartjuk. 

 
 

Versenyképes tudás és networking! 
 
 
 
 


