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Ami megkülönböztet minket 
 

 
Cégünk kizárólag beszerzők képzésére szakosodott, így piacvezető beszerzési képző cég 
(www.beszerzesitanacsadas.hu) révén az évek során több száz beszerzési szakember 
továbbképzése volt  feladatunk.   
 
Egyedülálló Beszerzési Mesterképzés programunk  alapján ügyfeleink 22 különböző 
képzési modulból állíthatják össze a számukra leghasznosabb képzési tervet, mellyel a 
teljes beszerzési szakmai spektrumot lefedjük.  
 
Többek között az alábbi kérdésekre adunk választ, megoldási eszközöket: 

 hogyan tárgyaljak magabiztosan és hatékonyan a beszállítómmal, úgy, hogy egyrészt 
motiváljam a jó teljesítésre, másrészt érvényesíteni tudjam a beszerzési céljaimat? 

 hogyan érvényesüljek, mint a beszerző a cégemen belül? Hogyan hassak a 
kollégáimra? 

 hogyan menedzseljem, pályáztassam, és értékeljem, és auditáljam a beszállítót, a 
tevékenységét? 

 hogyan kezeljem a monopol/domináns beszállítómat? 

 

Saját szervezésű tréningjeinken túlmenően több neves képző intézmény is minket 
választott alvállalkozójául a beszerzési tréningjeikhez.  
 
Cégünk oktatói csapatának magas szintű oktatási programja  lefedi a teljes szakterületet 
az operatív beszerzéstől a stratégiai beszerzésig. Mivel specialisták vagyunk, egyedi 
problémákra is vállalunk képzést és/vagy tanácsadást (beszerzési audit, 
készletgazdálkodás, tenderek lebonyolítása, beszállító fejlesztés, stb.) 
 
Amiben mások vagyunk, többet nyújtunk:  

 képzéseinket kizárólag beszerzési vezetői tapasztalattal rendelkező és jelenleg  is 
beszerzési tanácsadóként tevékenykedő – tehát gyakorló beszerzési szakember – 
tartja. A képzések mellett külsős szakértőként beszerzési tanácsadást (tendereztetés, 
beszerzési audit, e-beszerzés, on-the job tárgyalási támogatás, coaching, stb.) is 
nyújtunk, tehát a szakmát folyamatosan napi szinten műveljük továbbra is. 

 képzéseink 80%-ban gyakorlatra épülnek (szituációs gyakorlatok, esettanulmányok, 
videós felvételek – igény esetén, stb.).  

 Fontos, hogy a gyakorlati példákra, élethelyzetekre, napi üzletmenetre épülő nagyon 
erős tananyag átadása mellett nem elvont koncepciókat tanítunk, hanem olyan bevált 
és konkrét eszközöket, tippeket, taktikákat adunk, melyeket mi is napi szinten 
sikeresen használunk a beszerzői munkánkban! Olyan tapasztalt beszerzési vezetők 
tartják az oktatást, akik könnyen érthető és adaptálható formában tudják átadni a 
tudást. 

 a képzések oldott, vidám légkörben zajlanak melyet a szakma iránt érzett 
lelkesedésünk és alázatunk hajt 

http://www.beszerzesitanacsadas.hu/
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 a képzéseket minden esetben teljes körű igényfelmérés és felkészülés előzi meg 

 a résztvevők a képzésen rengeteg konkrét és azonnal felhasználható kész segédletet, 
szakmai eszközt kapnak meg: Felkészülési ellenőrző lista, Beszerzői csapda kérdések, a 
144 legfontosabb tárgyalási taktika, Testbeszéd segédlet a tárgyalásokhoz, Lehetséges 
értékesítői ellenérvek, kifogások, stb. 

 
A Beszerzési Vezetők Klubjában és a Budapesti Corvinus Egyetem beszerzési 
posztgraduális szakán is a mi oktatói csapatunk tanít számos beszerzési modult.  
Mint gyakorló „külsős” szakemberek, az egyetem órákon mi nem az elméleti, hanem a 
gyakorlati órákért vagyunk felelősek. 
 
A napi üzletmenet mellett, évek óta tevékenyen résztveszünk a hazai beszerzési élet és 
szakmai kultúra fejlesztésében:  

  oktatóink nagy része elnökségi tagja a Beszerzési Vezetők Klubjának 

  résztveszünk a Beszerzési Tagozat munkájában, szintén mint elnökségi tag 

  a beszerzes.hu-val az ország legnagyobb beszerzői közösségét (több mint 2.000 fő) 
fogjuk össze 

 tevékenyen résztveszünk a hazai beszerzési felsőfokú oktatásban: Corvinus Egyetem, 
Budapesti Gazdasági Főiskola, Debreceni Egyetem, stb. 

 mint szakmai véleményező, részt vettünk az Európai Unió és a Beszerzési 
Világszövetség beszerzési sztenderdizációs szakmai munkájában, melynek célja egy 
egységes beszerzési folyamatrendszer kialakítása az EU-ban 
 

 
 

Rólunk mondták 
 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

„György  interaktív módon adta át a gyakorlati ismereteket.  
Szakmailag megalapozott, előadásmódja kreatív, játékos”   

-  Halász János beszerzési vezető Paksi Atomerőmű 

„Profik, megszállottak” 

 -  Igaz István  
beszerzési vezető, Szilánk 

„Bátrabb lett a fellépésem, jobban kommunikálok” 

 – Csótya Klára Sanmina beszerzési vezető. 

„Südy György személyében egy kiváló trénert ismertünk meg.  
Első perctől kezdve megtalálta a hangot mindenkivel.  

 -  Molnár Edina,  Richter Gedeon beszerzés 

A tréning megmutatta beszerző csapatunknak,  
hogy miért érdemes a szakmában dolgozni  

-  Gellén Gábor Vodafone,  SCM vezető 

Gyakorlatiasak és profik. 
 - Fazekas Attila , Henkel beszerzési 

igazgató, HENKEL 

„Az oktató témabeli tapasztalata és nyitott,  
közvetlen stílusa miatt könnyű és hasznos volt vele együttdolgozni.” Telenor beszerzési igazgató 
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Beszerzési marketing –  

avagy a beszerzés érdekérvényesítése cégen belül 

 

 

A modul célja: 

Felkészíteni a beszerzőket arra, hogy 

hatékonyan tudjanak kommunikálni, 

érvényesülni és elfogadtatni magukat cégükön 

belül a kollégák és a vezetőség felé. 

 

A modul tematikája: 

 Mit várnak el a társosztályok/vezetőség a Beszerzéstől és Tőled? 

 Mik a kollégák leggyakoribb problémái Veled? Milyen megoldások vannak 

ezekre? 

 Hogyan tud a beszerző egy időben szolgáltatni és kontrollálni a folyamatokat? 

 Mik azok a le nem írt, de létező szabályok, törvényszerűségek, amelyek a 

cégeket mozgatják? Hogyan tudsz ebből profitálni? 

 Hogyan kommunikáljunk cégen belül? Hol, kinek, mit és hogyan 

mondjunk/írjunk? 

 Hogyan kezeljük a fárasztó embereket, „a beszerzés ellenségeit” ? 

 Hogyan és milyen beszerzési célokat érdemes felállítani? (SMART célok, stb.) 

 A cég vezetőségéről: hogyan gondolkodnak? Hogyan hoznak döntést? Hogyan 

lehet meggyőzni őket? Konkrét sablonok és eszközök amelyek hatnak az 

emberekre! 

 Hogyan érjünk el fizetésemelést, előléptetést?  

 „Piros pontok”/ népszerűsítési lehetőségek, amellyel a beszerzés kedvezni tud a 

kollégáinak és megalapozhatja elfogadottságát.  

 Hol és hogyan lehet információhoz jutni cégen belül, avagy „üzleti hírszerzés”? 

 Milyen imázst/képet alakítson ki magáról a beszerzés? Hogyan, milyen 

csatornákon marketingeljük magunkat?  

 Hogyan működik egy multi? Hogyan lehetünk ott is sikeres beszerzők? 

 Hogyan hassunk a külföldi beszerzési központunkra, ha rugalmatlanok, 

kihagynak minket a döntésből, stb. 
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 Videós tárgyalási szituációk során a részvevőket szembesítjük olyan tipikus 

problémákkal:  

o  amikor a beszállító kiválasztása nem a cég számára legelőnyösebb módon 

történik, hanem szubjektív, egyéni szempontok alapján. 

o Amikor a beszerzés által kiválasztott beszállítót a kollégák nem hajlandók 

elfogadni, és „lerohanják” kritikáikkal a beszerzőt. 

 

Miért érdemes résztvenni ezen a képzésen? 

 a sikeres beszerzői munkához elengedhetetlen a megfelelő kapcsolat a belső 

vevővel annak érdekében, hogy megkapja a tárgyaláshoz szükséges adatokat 

(igényeket, információkat) a kollégájától 

 a beszállítói tárgyalásokon elért eredményeket, ill. esetlegesen a belső vevő 

számára rövidtávon nehézséget, változást jelentő koncepciókat a beszerző akkor 

tudja házon belül elfogadtatni, ha rendelkezik a megfelelő belső kommunikációs 

kompetenciákkal, 

 a beszerzői munka sikeressége szempontjából kritikus fontossággal bír, hogy a 

megszerzett tárgyalástechnikai kompetenciákat hogyan képes a beszerző 

nemcsak egy olyan beszállítói tárgyalástechnikai szituációban használni, ahol 

helyzeténél fogva ő van dominánsabb pozícióban, hanem egy olyan helyzetben is, 

ahol az általában mellérendelt viszonyban lévő – és így egyenrangú félként – 

viselkedő kollégával közvetlenebb, gyakran kiélezett kommunikációs helyzetei 

vannak. 

    a „Beszerzési tárgyalástechnika” modul során fejlesztett képességek és 

kompetenciák ebben a modulban továbbfejlesztésre kerülnek a belső partnerrel 

való kommunikáció sajátosságainak elsajátítása révén, 

    a lehetséges házon belüli ütközési pontok megismerése által fejlődik a 

hallgatóknak a más szervezeti egységek álláspontjának megértésére való 

képessége, ezáltal a felmerülő konfliktusokat is eredményesebben lesznek 

képesek megoldani. 
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Beszerzési Mesterképzés moduláris elemekkel 
 

Moduláris beszerzési képzési programunk 

 nem egymástól független „konzerv” képzéseket nyújt. 

A képzések egymásra épülő modulokból állnak,  

így a beszerző munkakörétől és szakmai tapasztalatától 

 függően hosszabb távra alakíthatjuk ki a fejlesztési útját ill.  

a javasolt fejlesztési eszközöket  

(képzés, workshop, coaching, on-the-job fejlesztés, stb.) 

 

A képzések gyakorlatorientáltak, napi szinten alkalmazható praktikákat 

ismertetünk meg. A példák és feladatok, valós beszerzési helyzetekből 

származnak. 

 

 
 

Beszerzési képzési piramisunk 
©
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Jogi feltételek 

 

Szerzői jog, a szellemi alkotásokra vonatkozó feltételek  

 

Jelen képzés tematikában megjelenő valamennyi szakmai anyag a Südy Consulting Kft. védjegy- 

vagy egyéb jogi védelem alatt álló szellemi alkotását képezi, így azoknak a jelen céltól eltérő 

célból történő (pl. másik tréning céljára) teljes vagy részleges – felhasználása, többszörözése, 

terjesztése, átdolgozása, kiállítása, nyilvánosan előadáshoz vagy közvetítéshez felhasználja, ill. 

harmadik félnek történő kiadása vagy betekintés engedése kizárólag a Südy Consulting, mint 

szerzői jogosult előzetes írásos engedélyével lehetséges. 

 

 


