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2013. december 20. IV. évfolyam 2. szám  
 

Lectori salutem! 
 

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink! 
 
2013-ban  a rendszertudományos kutatás-fejlesztési alapokon építkezı képzések, egyetemi oktatások, 
elıadások voltak munkánk fókuszában. A Széchenyi István Egyetem az általunk tartott komplex 
rendszerek-rendszerelméletet, pénzügyi informatikát továbbra is az MSc. gazdaságinformatikai képzésének 
alapozó tárgyai között tartja. A Corvinus Egyetem kommunikációs képzése sajnos külsı okok miatt  
félévesre csökkent, de 2014-ben reméljük, hogy ismét teljes, két féléves képzéssé növekedhet.  Új megbízó 
az Óbudai Egyetem, a BSc harmadéves gazdasági hallgatók „Stratégiai Tréning” féléves tárgyának 
oktatásával. Új érdeklıdık a Szent István Egyetem és a BME. Tanácsadói munkánkban az érdemi, szakmai 
érdeklıdés irántunk szintén szerencsésen növekszik – habár a fizetıképes kereslet még nem kellıen tart 
mindezzel lépést.  
 
Saját rendszeralapú fejlesztésünk, az  „SGS modell” , azaz a „Rendszer a nagyrendszerekben” modell , 
valamint az „SnF módszer”, vagyis a „Négyzetek és keretek” móds zer több, rájuk épülı önálló 
alkalmazást, céges program lehetıséget, és Rendszercoaching TM  megoldást alapoz meg. Ezek 
bemutatása, oktatása, terjesztése fontos feladatunk volt ebben az évben, és szeretnénk 2014 során még  
szélesebb körben ismertté tenni. 
 
Ennek érdekében több céges bemutatón, szakmai fórumon, konferencián vettünk részt 2013-ban is. Ezek 
közül néhány kiemelve: 
 
Halat, hálót, vagy hálószövést? - „Innováció – megújulás – növekedés” - VI. Országos Tanácsadói 
Konferencia – Budapest 2013 március – a tanácsadási szakma megújulásáról, jövıjérıl szóló elıadás 
 
A kommunikáció fogalma a rendszertudományban -  „Vezetés és szervezetek Taylor után 102 évvel”  - 
3. Vezetéstudományi Konferencia – Szeged, 2013 május  
 
Konfliktus volt, van és lesz – a kérés, hogy mit ke zdjünk vele? - MKK XXI. Országos Könyvvizsgálói 
Konferencia - 2013.szeptember  
 
Komplex rendszerek és a fizika – húroktól az Univer zumig  – Mechatronikai Szakosztály, BME elıadás 
2013 szeptember  
 
A rend világa – A rendszerek tudománya munkacímmel a rendszertudomány legfrissebb eredményeirıl 
tervezett szakkönyv elkészítését megelızıen Ziegler Éva az októberi frankfurti könyvvásáron folytatott 
megbeszéléseket. A tárgyalások eredményeként várhatóan nem is egy, hanem négy, eltérı célközönségő, 
eltérı mérető és megjelenési formájú kötetre van igény. Ezek részleteinek tisztázása, elıkészítése a 
következı év szakmai háttérfeladata lesz.  
 
Megújult honlapunk  összefoglalva  és részletesen is tartalmazza szolgáltatásainkat, lehetıségeinket. 
(www.zieglercons.com) 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 


