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Lectori salutem! 
 

Tisztelt Ügyfeleink! 
Kedves Barátaink! 

 
Köszönjük Önöknek a 2010-es, mindannyiunk számára igen nehéz évben adott segítségüket, támogatásukat és 
megbízásaikat. 
 
Az elmúlt év néhány, számunkra kiemelten fontos eseményét, eredményét - különös tekintettel rendszerszemlélet 
és rendszertudomány gyakorlati és kézzelfogható eredményeket hozó ágaira - szeretnénk az alábbi rövid 
összegzéssel szíves figyelmükbe ajánlani, azzal a reménnyel, hogy az ezekre épülı 2011-es új fejlesztéseink is 
elnyerik tetszésüket és bizalmukat. 
 
Sikerekben gazdag és szerencsés újévet kívánva, 
tisztelettel üdvözli Önöket a Ziegler Consulting két alapítója:  
 

Szecsei Ferenc és Ziegler Éva 
 

2010 - rövid szakmai visszatekintés,  

2011-es tervek 

 

Rendszerelmélet, rendszerkutatás 
 
Ziegler Éva rendszerelméleti kutatás-fejleszt ı munkájához kapcsolódóan , - „A 
rend világa” c. kutatás- és a ráépülı képzéscsomag -  a 2010-es évben is folytatódott a  nappali MSc. szintő, 
„Rendszerelmélet alapjai és komplex rendszerek” részképzésünk a Széchenyi István Egyetemen.  
 
A korábban tervezett posztgraduális képzésbeli rendszertantárgy csomag jelentıs fejlıdésen ment át: Egyetemi 
támogatással egy komplex, 5 féléves kutatás-fejlesztési és innovációs szakmenedzser képzés alapjait kezdtük 
lerakni. Reményünk szerint az engedélyezési folyamat után 2011 ıszétıl, vagy keresztféléves kezdés esetén 2012 
tavaszától fogadhatja a képzés az elsı hallgatókat.  
 

Coaching és kommunikációs tréningek 
 
Rendszercoaching ™ módszerünket egyre szélesebb körben mutattuk be Ügyfeleinknél.  
 
A visszajelzések és az igények alapján kínálatunkat fejlesztettük és kibıvítettük:  

• „Executive” Rendszercoaching™  
• „Holistic” Rendszercoaching™ 
• „Business” Rendszercoaching™ 
• „Life” Rendszercoaching™ 
• „Team & Cooperation” Rendszercoaching™ 

.  
Érdekl ıdni és jelentkezni lehet közvetlenül a contact@zieglercons.com  címen.  



 

 

 
 

Egynapos Rendszercoaching™ demonstrációs gyakorlat  - 2011-tıl a 
Rendszercoaching™ által adott lehetıségekrıl, annak alapjairól a Cégeknél tartott bemutatókon és a szokásos nyílt 
szemináriumi napokon túlmenıen rendszeres gyakorlati demonstrcióval egybekötött rövid képzést tartunk. A tavaszi 
elıadások idıpontjai az egynapos  tanfolyamokkal együtt honlapunkon már megtalálhatóak: 
 
 

A lízing alapjai 

 Április 14. 
10:00 

 Áprlis 28. 
10:00 

 Május 12. 
10:00 

 

A rendszerelmélet alapjai 

Április 7.  
10:00 

Április 14. 
15:00 

Április 21. 
10:00 

Áprlis 28. 
15:00 

Május 05. 
10:00 

Május 12. 
15:00 

Május 19. 
10:00 

Rendszercoaching - demonstráció, gyakorlat 

Április 7. 
15:00 

 Április 21. 
15:00 

 Május 05. 
15:00 

 Május 19. 
15:00 

 
 
 
Érdekl ıdni és jelentkezni lehet közvetlenül a contact@zieglercons.com  címen.  
 

 
Rendszer alapú kommunikácós gyakorlati tréning   -  új szolgáltatásunkra  2011 második 
negyedévétıl lehet jelentkezni. Részletek és jelelentkezés a következı híradásban. 
 

 
Kommunikációs Gyakorlat  - 2011 februárjában a Budapesti Corvinus Közgazdaságtudományi 
Egyetemen a Pénzügyi és Számviteli Alapképzési Szak harmadéves hallgatóinak BSc. szintő képzése 
megkezdıdik. 
 

További tanfolyamok, képzések, el ıadások 
 
A Rendszerelmélet Alapjai  és a Lízing Alapjai  alapfokú félnapos elıadások az igények szerint 
folytatódnak a 2011-es év során, az elsı aktuális elıadási idıpontok a honlapon a fentiekhez hasonlóan 
megtalálhatóak.  
 
Érdekl ıdni és jelentkezni lehet közvetlenül a contact@zieglercons.com  címen.  
 

 

A 2009-ben indított, 20 órás rendszer-témájú feln ıttképzési tanfolyamok  
regisztráltatása és akkreditáltatása az Infota Kutatóintézettel közösen is megtörtént: 
 

Rendszerelmélet 
Irányításelmélet 

Információelmélet 
 

A képzések legközelebb 2011. február 14-e hétfıtıl kezdıden március 9-e szerdáig tartanak, mindegyik tanfolyam 
4-4 alkalmat vesz igénybe, hétfınként, keddenként, illetve szerdánként.  
Részletek: www.infota.org . 
 
Érdekl ıdni és jelentkezni lehet közvetlenül a contact@zieglercons.com  címen is.  
 



 
 
Kihelyezett tanfolyamok - Cégeknél, Megbízóink sajá t igénye szerinti 
idıpontokban és id ıbeosztásban  
 

• Rendszerelméleti, irányításelméleti, információelmé leti alapismeretek a céges tevékenység és a 
képzésben résztvev ık profiljához igazított tartalommal - alapfogalmak és a gyakorlati munkát segítı, 
mindennapi szervezést támogató eszközök 

• Rend és rendszer a mindennapokban - alapfogalmak, gyakorlati munkát segító eszközök 
• Projekt, program, irányítás, szervezés - megvalósítást segító egyszerő eszközök 
• Life és Business, Holistic Coaching el ıadás  - a Ziegler Consulting saját Rendszercoaching®  

módszerének bemutatása és alkalmazási példák 
• Executive Rendszercoaching®  - gyakorlat 
• Team&Cooperation Rendszercoaching®  - gyakorlat 
• Munkából kiesettek reintegrációját segít ı rend - és rendszerteremtı eszközök, gyakorlati képzés 
• Kezdı munkaer ı integrációját megalapozó rend - és  rendszerteremtı eszközök, gyakorlati képzés 
• Egyéb, igény szerint kialakított képzések, tréninge k és elıadások  

 

Interim menedzsment 
 

Vezetık munkáját intenzív eszközökkel támogató, magas szintő tanácsadói, co-rolling és  
time-share, interim feladatokat  ellátó tanácsadói hálónk,  speciális típusú projektigények kielégítésre is alkalmas 
munkatársakkal, igény szerinti idıtartamban, 2011-ben is  Megrendelıink rendelkezésére áll.  
 

Alkusz tanácsadás  

Tanácsadás induló és m őködı alkuszcégek részére  - alapítás, felépítés, mőködés,  
fejleszés, portfolió tervezés. 

Tanácsadás és portfóliókezelés cégek és magánszemél yek részére  - 
biztosításainak portfolióját a legkörültekintıbb módon, független alkusz szakértınk tekinti át,  ad teljeskörő tanácsot, 
és igény esetén vállalja annak folyamatos gondozását, a mindekori legjobb új lehetıségek felderítésével és 
javaslattétellel.   

Érdekl ıdni és a fentiekre jelentkezni lehet közvetlenül a contact@zieglercons.com  címen.  
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Ha a továbbiakban nem kívánja kapni a Ziegler Consulting tájékoztatóját, kérjük, jelezze:  
contact@zieglercons.com  

 


