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ZIEGLER CONSULTING® 

 
2010. január 04. I.évfolyam 1. szám  
 

Lectori salutem! 
 

Tisztelt Ügyfeleink! 
Kedves Barátaink! 

 
Ezúton is köszönjük Önöknek a 2009-es évben adott segítségüket, támogatásukat és megbízásaikat. 
 
Nem volt ez az év egyszerő senkinek, így nekünk sem – de azért normál napi munkánk mellett több olyan 
fejlesztés vált élessé, és több új munka indult el mégis, amelyeket már évek óta terveztünk, és amelyekre 
büszkék vagyunk. Néhány, számunkra kiemelten fontos eseményt, eredményt szeretnénk az alábbi rövid 
összegzéssel szíves figyelmükbe ajánlani.  
 
Sikerekben gazdag és szerencsés újévet kívánva, 
tisztelettel üdvözli Önöket a Ziegler Consulting két alapítója:  
 

Szecsei Ferenc és Ziegler Éva 
 

2009 - rövid szakmai visszatekintés 

 
 

Rendszerelmélet, rendszerkutatás 
 
Ziegler Éva rendszerelméleti kutatás-fejlesztı munkájához (A rend világa” c. kutatás- és 
képzéscsomag) kapcsolódóan a 2009-es tavaszi félévében elindult az elsı nappali, egyetemi MSc. 
(mesterképzés) színtő „Rendszerelmélet alapjai és komplex rendszerek” részképzésünk a Széchenyi István 
Egyetemen. Ugyanitt teljes féléves tantárgyként posztgraduális képzés is indul 2010 elsı félévében. 
 

Rendszercoaching  
 
Két indító szemináriumot tartottunk az év második felében oktatóbázisunkon, és több 
bemutatót cégeknél Rendszercoaching  módszerünk minél szélesebb körben való megismertetése 
érdekében. Az elsı megrendelések alapján tartott tréningek részben még elıkészítés alatt, vagy 
folyamatban vannak, részben már be is fejezıdtek. Külön köszönet illeti a Provita Egészségpénztárat , 
akik a tréning elvégzését - elsıként Megbízóink közül - a honlapjukon is feltüntették. 
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Tanfolyamok, el ıadások 
 
A Rendszerelmélet Alapjai  és a Lízing Alapjai  alapfokú elıadások az év során. 
 

 
Az Infota Kutatóintézet  megbízásából indított Projektmenedzsment tanfolyamon lízing és 
pénzügyi- / lízingmatematikai oktatások. 
 

 

A KKV - k számára ca. 2500 „e-Magyarország” ponton  telepített e-learning 
tanfolyamokhoz tananyagfejlesztés és e-elıadás. 
 

 

Új, 20 órás rendszer-témájú feln ıttképzési tanfolyamok  regisztráltatásának és 
akkreditáltatásának indítása az Infota Kutatóintézettel közösen: Rendszerelmélet, Irányításelmélet és 
Információelmélet.  
 

 
Megkezdıdött a BKF - Infota Kutatóintézet  közös posztgraduális bankinformatikai  
képzése. Ennek keretében az induló legelsı évfolyamban a lízinginformatika tárgyra a második félévben, 
2010 februárjától kerül sor, majd ezt követıen a további évfolyamokban az elsı félévben. 
 

Konferenciák 

 
Az V. EURÓPAI KIHÍVÁSOK  Nemzetközi Tudományos Konferencián, (Szeged, 2009. október 
16.) Ziegler Éva elıadása:  

Tudásalapú Európa?  
Kutatás – fejlesztés – innováció és a gyakorlati ha sznosítás rögös viszonya, célszer ő jövıje a  

rendszerelmélet és a rendszerszemlélet tükrében  
 

 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából  a Heller Farkas (BKF) Fıiskolán  2009. 

november 25-én rendezett „A jöv ı útjai: fenntarthatóság, innováció…” címő 
tudományos konferencián Ziegler Éva elıadása:  

Rend 
Rendszer  

Rendszertudomány  


