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Rendszercoaching - Vezetéstudomány - Meghívó 
 

 
MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG                        

 Humánerőforrás-fejlesztési Szakosztálya 
                           HUMÁN SZAKEMBEREK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
                                                           
 

Tisztelt Tagtársunk! Kedves Érdeklődő! 
 

Szeretettel meghívunk Szakosztályunk és budapesti Klubunk 
 

2017. május 11-én, 14.00-tól 
 

tartandó rendezvényére: 
 

 
Helye: Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, HHTK, Kari Könyvtára, Hungária körút 
9-11, 4-es épület, alagsor „Tudós Kávézó”  
 

Kérjük az érdeklődőket 2017. május 08. 08.00-ig szíveskedjenek regisztrálni az 
alábbi elérhetőségen: henrikdrhegedus@gmail.com (mell. a jelentkezési lap). 

A beléptetés érdekében és a terem 45-fős befogadó képességét figyelembe véve 
kérjük az előzetes regisztrációt. 

A részvétel ingyenes. 
 

Előadó: Ziegler Éva 
 

Az előadás címe: 
 

Ziegler-Rendszercoaching – Bevezetés a metodika alapjaiba 
 

A Ziegler-Rendszercoaching egy több évtizedes gyakorlati vezetői, tanácsadói tapasztalat 
és a rendszertudományos kutatói munka eredményeinek integrálása alapján készült, hazai 
fejlesztésű, több szempontból is teljesen új megközelítésű, gyakorlati módszertan. A 
hatékony vezetés művészetének Ziegler- féle metodikája. Gyakorlatias, módszertani 
bemutató 2,5 órában 
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A módszertan célja: 

- A Ziegler-Rendszercoaching egyrészt mindennapi életünk, szakmai munkánk, 
feladataink átfedéses, komplex nagyrendszereinek világos áttekinthetőségében, 
síkba kiteríthető modellezésében ad segítséget. 

- Másrészt a módszer a nagyrendszereinkben zajló projektjeink, programjaink, idő- és 
erőforrásaink hatásos, erős, és mégis egyszerű kezeléséhez ad igen robusztus 
támogatást. Úgy, hogy közben nem veszünk el a részletekben sem, de nem 
veszítünk el egyetlen fontos rendszert sem.  

A módszer alapvető kellékei: Ceruza, kockás papír és józan ész. 

Az előadó és az előadás: 

Ziegler Éva rendszerkutató szakmérnök, egyetemi oktató és üzleti tanácsadó, mentor. 
Rendszercoaching módszertanát rendszertudományos munkájára és sokoldalú, nagy 
multiktól bankokon át kisvállalkozásokig terjedő gyakorlati vezetői és mentorálási 
tapasztalatára alapozva alakította ki. Az előadásban bemutatja, mi volt a módszertan 
megszületésének fő oka és értelme, valamint, hogy hogyan épül fel maga a metodika: A 
saját SGS modell és a hozzá kapcsolódó SnF módszer. Továbbá szó lesz arról, mi 
mindenre lehet a módszert használni, és miért javasolja minden más, már korábban 
megismert módszer használata mellett is ennek a rendkívül egyszerűen kezelhető, de igen 
megalapozott elméleti háttérre épített új módszertannak, mint alaptérkép készítő 
metodikának a megismerését és mindennapi életünkben való alkalmazását.  

                                            
                                                     Üdvözlettel:               

 
Budapest, 2017. április 18-án 
 
 
Dr. habil. Krizbai János ny. ezredes sk.    Dr. Hegedűs Henrik PhD,ömt. alez. sk. 
               MHTT elnökhelyettese                                   HSZOSZ alelnöke         
        MHTT HR Szakosztály elnöke                     MHTT HR Szakosztály titkára     
 


