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2013. január 17. IV. évfolyam 1. szám  
 

Lectori salutem! 
 

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink! 
 
A közelmúlt legnehezebb, 2011-es éve után nem zártunk  könnyő évet 2012-vel sem. De rendszerkutatói és 
-fejlesztıi munkánk kezdi meghozni elsı eredményeit. A fizika, kibernetika, irányításelmélet eredményeit, új 
modelllek és módszerek lehetıségeit minél szélesebb körben, és Ügyfeleink számára minél közvetlenebb 
gyakorlati eredmények elérése érdekében igyekszünk képzéseink és konzultációink során megmutatni, 
átadni. 
 
Minden jel arra mutat, hogy a tudomány fejlıdésével és fıleg a válságos évek következtében az üzleti 
tanácsadásban, támogatásban szakmánk egészére nézve igen fáradságos, de hasznos paradigmaváltáson 
megyünk keresztül. Egy tavaszra tervezett tanácsadói konferencia-elıadásunk címében ezt a kérdést így 
jellemeztük: „Halat, hálót, vagy hálószövést?” Értelemszerően, mi a „hálószövés” mellett tesszük le a 
voksot, Ügyfeleink számára a ma elérhetı tudás és készség halmaz számukra legfontosabb alapjainak és  
újdonságainak megszerzésében kívánjuk ıket segíteni. A Ziegler Consulting munkájával ezen a téren is 
szeretnénk élenjáróvá lenni, rendszerelméleti kutatási alapjainkat, eredményeinket minél szélesebb körő 
oktatásra, képzésre, és új gazdasági modell- és módszerfejlesztésre koncentrálni.  
 
İszintén reméljük, hogy megbízásaikkal továbbra is megkeresnek, munkánkkal eredményeikhez 
hozzájárulhatunk. 
 
Sikerekben gazdag és szerencsés újévet kívánva, 
tisztelettel üdvözli Önöket a Ziegler Consulting két alapítója:  
 

Szecsei Ferenc és Ziegler Éva 
 

Rövid szakmai visszatekintés,  
2013-as tervek 

 

Képzés, oktatás, tréning 
 

„Rend és rendszer”  képzési blokkunkban teljeskörővé vált a képzések köre. A rendszertudomány 
három fı területének, a rendszerelméletnek, irányításelméletnek, és informá cióelméletnek  alapjairól 
adunk alap-, közép-, felsı-, vagy expert színtő ismereteket. 
 

Saját rendszeralapú fejlesztésünk  „SGS”  , azaz a „Rendszer a nagyrendszerekben” modell , valamint 

az „SnF” , vagyis a „Négyzetek és keretek” módszer , amelyek több rájuk épülı önálló alkalmazást, 
céges program lehetıséget, és Rendszercoaching TM  megoldást alapoznak meg. 
 
A képzések, oktatások, és a rájuk épülı tanácsadói, konzultációs munkák egyaránt  moduláris 
szerkezetőek, a Megrendelı igénye és idıbeosztása szerint rugalmasan alakíthatóak. 
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Tanácsadás, konzultáció, coaching 
 

Az önálló alkalmazásokra  néhány példa új kínálatunkból:  
Helyzet térkép  
Pro-aktív hatástanulmány és stressztesztelés  
Váratlan események kezelése  
Mediátori támogatás,  
Kintlév ıség kezelés 

 

Céges programjaink  képzések, tréningek és konzultáció-tanácsadás blokkokból igény szerint 
modulárisan építhetık fel. Néhány cégeknek szóló programlehetıség példaként:  

„A rend világa”  elıadás  
„Rend és rendszer a mindennapokban” executive gyakorlat  
„Ugrás a jöv ıbe” tervezési gyakorlat  
 „Merre lépjek?” Váltás, változás felkészülés és menedzselés több színten 
„Megoldások, ha már baj van” Válságkezelés rendszeralapokon 
Csapat és Munkatárs tréningek 
Rendszerkommunikációs tréningek 
 

Rendszercoaching TM
 módszerünk igény és Ügyfél szeint több szempontból adhat sgítséget: 

Executive Rendszercoaching™  
Rapid Rendszercoaching™  
Business Rendszercoaching™ 
Life Rendszercoaching™  
Team & Cooperation Rendszercoaching ™ 

 

Fontosabb egyetemi oktatások, konferencia el ıadások 
 
A rendszerelmélet alapjai és a komplex rendszerek  – MSc.tantárgy – Széchenyi István Egyetem, Gyır 
 
Pénzügyi informatika  – MSc. tantágy – Széchenyi István Egyetem, Gyır 
 
Kommunikációs Gyakorlat  – BSc. tantárgy – Budapesti Corvinus Egyetem 
 
Egy új megközelítés: rendszerelmélet alapú emberi e rıforrás- és id ıgazdálkodás – Egy gyakorlati 
modell alapjai;   „Taylor után 100 évvel”− Vezetéstudományi és emberi erıforrás kihívások a 21. század 
elején -Szeged, 2011 
 
Váltás-, változás-,  változtatás-, és válságmenedzs mentet megel ızı lépések gyakorlati kezelése –   
Egy új megközelítés ő, rendszerelmélet alapú emberi er ıforrás- és id ıgazdálkodás modell és 
módszer újabb alkalmazása;  2. Vezetéstudományi konferencia „Vezetés és hatékonyság Taylor után 101 
évvel” – Szeged, 2012 
 
Rendszertudomány - újragombolva  - a valós komplex rendszerek m őködése az új fizikai ismereteink 
tükrében; VI. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl - Nemzetközi tudományos konferencia – Kaposvár 
2012 

Komplex valós rendszereink m őködése a mai fizika tükrében  – MSc. elıadás – Szent István Egyetem 
2012 

Halat, hálót, vagy hálószövést? – Tervezet -  (Gondolatok: Ügyfél és tanácsadó mai globális viszonyaink 
közt szükségszerően radikálisan átalakuló, megújuló kapcsolatára nézve mit kaphatunk mindkét fél részére 
a tudomány mai ismereteitıl, új módszertanok és modellek alapjai,  a lehetséges innovatív kapcsolati 
megoldások irányai és azok gyakorlati hátulütıi...); „Innováció – megújulás – növekedés” VI. Országos 
Tanácsadói Konferencia – Budapest 2013 március 
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