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Az asszertív kommunikáció képzés célja 

 
Annak tudatosítása, hogy a tárgyalásos helyzetek nemcsak szervezetek (cégek) között, hanem a saját 
szervezeten belül is jelen vannak: egyének és csoportok tárgyalások útján jutnak el szervezeti 
változásokhoz.  
Képessé válni mások meggyőzésére, mások közlésének megértésére, hatékony érvelésre és ellenvetés-
kezelésre, saját tárgyalási stratégia képviseletére. 
Időtartam: 2 nap 
 

Az asszertív kommunikáció képzés tematikája 
 
 Az eredményes tárgyaló - készségek és adottságok 

- A meggyőzés készsége interperszonális szinten 
- Magabiztosság, önbizalom, cégképviselet 
- Asszertivitás és együttműködés – reaktivitás helyett proaktivitás 
- Testbeszéd, metakommunikáció, (olvasás a tárgyalási partner viselkedéséből) 
 

 A tárgyalások előkészítése, felkészülés a tárgyalásra  
- A célok kitűzése: optimális cél, minimális cél  
- Tárgyalási stratégia: a tárgyalópartnerek céljai, várható reakciók és kezelésük  
- Érvek összegyűjtése (TELA)  
- A tárgyalás időbeosztásának, kereteinek megtervezése 
- Felkészülési ellenőrző lista a tárgyalásokra 
- A személyes tárgyalási stílus kialakítása 
 

 A tárgyalások dinamikája 
- A nyitás, a tárgyalás irányítása, érvelési taktikák 
- A stratégiai és taktikai lépések, patthelyzetek és feloldásuk 
- Az önérvényesítés és az együttműködés helyes arányának kialakítása 
- Az asszertív, a passzív, az agresszív és a manipulatív stílus felismerése és kezelése 
- A bírálatok önérvényesítő kezelése 
- A dicséretek önérvényesítő kezelése 
 

 Tárgyalási technikák és taktikák 
- A stratégiai és a taktikai lépések  
- A szovjet tárgyalási stílus  
- Fait accompli (befejezett tény)  
- A fenyegetés, nyomásgyakorlás, hogyan mondjunk nemet 
- Az előnyök vázolása  
- A megállapodás elérése 
 

 A csoportos tárgyalási helyzetek és gyakorlásuk 
- Előnyök és kockázatok  
- A szerepek kijelölése (good guy - bad guy)  
- A szerepek elkülönüléséből származó előnyök  
- A tárgyaló team vezetőjének szerepe és felelőssége  
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 A kritikus tárgyalási helyzetek kezelése 

- A pozíció megvédése  
- A halogatás elkerülése, erőfeszítések a megállapodások megkötése érdekében  
- Az indulatok kezelése  
- Az eredeti célok szem előtt tartása a személyes küzdelem helyett 
 
 

Az asszertív kommunikáció képzés módszertana 
 

 Interaktív prezentáció 
Az egyes témákhoz kapcsolódó elméleti háttér és tudásanyag strukturált és interaktív átadásának 
formája. 
 

 Feladatmegoldások 
A kialakított technikák feldolgozása egyénileg, az adott módszerek konkretizálásával. Felkészülés a 
gyakorlati alkalmazásra. 

 
 Szerepjátékok 

A tanult technikák kipróbálása, begyakorlása különböző helyzetekben és szerepekben.  
 

 Esettanulmányok 
A valós életből vett, a résztvevők által is hozott példák, konkrét esetek bemutatása és elemzése, a 
lehetséges megoldások megvitatása. 
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Ami megkülönböztet minket 
 
 
 képzéseinket kizárólag gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakember – tartja.  
 képzéseink 80%-ban gyakorlatra épülnek (szituációs gyakorlatok, esettanulmányok, videós 

felvételek – igény esetén, stb.).  
 Gyakorlati példákra, napi üzletmenetre épülő erős tananyag átadása mellett nem elvont 

koncepciókat tanítunk, hanem olyan bevált és konkrét eszközöket, tippeket, adunk, melyeket mi is 
napi szinten sikeresen használunk a tanácsadói munkánkban! Olyan tapasztalt szakemberektartják 
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 

 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: Ellenőrző listák, tanulmányok, segédletek, sablonok, stb. 
 
Oktatóink résztvesznek a hazai szakmai szervezetek munkájában, ill.  a Budapesti Corvinus Egyetem 
posztgraduális oktatói munkájában is 
 
Saját szervezésű tréningjeinken túlmenően több neves képző intézmény is minket választott partneréül 
a beszerzési tréningjeikhez.  
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

„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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Referenciáink 
 

 
 

 
 

Autóipar 
Alpine, Audi, Bosch, Lear Corp, Contitech, 
Continental, ZF Lenksystem, Epcos, FAG, 
Ibiden, Eckerle, ThyssenKrupp Presta, SEWS 
CE,  Knorr Bremse, Johnson Controls, 
Magyar Suzuki, Musashi, Bosal, Schott, 
Draexlmaier Hungária, SMP 
Szállítmányozás 
Waberer’s, DHL, Kühne&Nagel, Gefco, 
Gebrüder Weiss, Quehenberger, MÁV, 
GYESEV 
Pénzügyi szektor 
Budapest Bank, Raiffeisen, Citi, Erste, ING, 
KPMG 
CIB Bank, Uniqa, OTP, Magyar Nemzeti 
Bank, PwC, Winterthur, Allianz, 
Ernst&Young 
Energia 
Paksi Atomerőmű, MVM Csoport, CEZ, 
Magyar Földgáztároló, Földgázszállító, GDF 
Suez, ELMŰ, Budapesti Erőmű, NKM 
Gyógyászat 
Béres, Egis, GlaxoSmithKline, Richter, Sanofi, 
KCI, Mylan, Schering, Teva, Abbott, 
Coloplast, Diatron Thomas&Betts, Xellia, 
Berlin Chemie, Beiersdorf 
Vegyipar 
MOL, MPK, BorsodChem, Henkel, Nordtek, 
Avon 
Építőipar 
Baumit, Mapei, SW Umwelttechnik, 
Építészmester, Drat, Geofizikai Szolg., 
Thermo Épgép  
 

Nehézipar 
GE, Grundfos, Prec-Cast, Dunapack, 
Lufthansa Systems, KUKA Robotics, Platt, 
Andritz, Dunafin, Melinda Steel, Hydro 
Extrusions, MAHLE 
Könnyű ipar 
Billerbeck, Berkemann, Tredegar, 
Pénzjegynyomda 
Electrolux, Nilfisk, LEGO, OBO Bettermann, 
Atlas Copco, Tisza Textil, Zeiss, Hidrofilt, 
Box Print, Tungsram Schréder, IVM, 
Givaudan, Red Bull, Vajda Papír 
Szolgáltatás 
ASA, Magyar Posta, Saubermacher, Get 
Work Trend, TriGránit, TATA, Ventiv, 
Confhotel, Arval, MARSO, Sanoma, Still 
Danubius Hotels, Hungarocontrol 
FMCG, kereskedelem  
Tesco, Rauch, MARS, Rossmann, Parfümerie 
Douglas, Coca-Cola, Terracotta,  Anda 
Present, Unix 
Élelmiszeripar 
Sága, Dréher, Borsodi, Haribo, Bonduelle, 
Syngenta, Pannon Oil, Monsanto, Wewalka, 
Diageo,  MARS, Győri Szesz 
IT / Telekommunikáció / Elektronika  
Vodafone, Telenor, Magyar Telekom, T-
Systems, UPC, Synergon, Emerson, Scanfils, 
Alpine, GTS, Tyco 
Non-profit 
BKV, BKK, Állami Autópályakezelő, 
Magyarországi Evangélikus Egyház, 
Magyarországi Baptista Egyház, Magyar 
Gazdaságfejlesztő, Elli-HU 
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Jogi feltételek 

 

Szerzői jog, a szellemi alkotásokra vonatkozó feltételek  

 

Felek kötelesek a másik Félnek a birtokukba került üzleti titkait (ide értve jelen képzési tematikát is) 

bizalmasan kezelni és azok védelme érdekében minden elvárható intézkedést megtenni. 

 

A Szerződés teljesítése és egy esetleges utókövető időszak során a Megbízott által átadott valamennyi 

szakmai anyag (oktatási anyag, egyéb kiosztott anyagok) a Megbízott védjegy- vagy egyéb jogi védelem 

alatt álló szellemi alkotását képezi, így azoknak a jelen ajánlattól 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 Megbízott, mint szerzői jogosult előzetes írásos engedélyével 

lehetséges. 

 

A Megbízott nem kizárólagos és át nem ruházható engedélyt ad a Megbízónak arra, hogy a szolgáltatás 

során átadott képzései anyagot kifejezetten a képzésen résztvevő személyek szakmai fejlesztésére, 

cégen belüli fejlesztési célra használja.  

 

A Megbízott szavatolja, hogy a Megbízónak a jelen Szerződés teljesítése során átadott szakmai 

anyagok harmadik felek szellemi alkotásokhoz fűződő jogát nem sértik. 

 

 

Felelősség kizárása 

 

 A szolgáltatás során átadott információk a Megbízott saját véleményét tükrözik, amely a rendelkezésre 

álló információk alapján készült. A feltételek módosulása vagy új információk felmerülése esetén az 

oktatási anyag tartalma megváltozhat 

 

A szolgáltatás során előforduló információk hitelesnek tartott információkon alapulnak, de azok 

valódiságáért a Megbízott nem vállal felelősséget. A Megbízott továbbá nem vállal felelősséget a 

szolgáltatás alapján hozott befektetési vagy bármely üzleti döntésekért, valamint ezek 

következményeiért, illetve a szolgáltatás során közöltek megvalósításával kapcsolatban keletkezett 

közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve az elmaradt hasznot is. 
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A szolgáltatás nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, adótanácsadásnak, 

befektetési tanácsadásnak. A szolgáltatás során elhangzott információk, vélemények általánosak és 

tájékoztató jellegűek. A szolgáltatás során elhangzott információk alapján a Megbízottal szemben igény 

nem érvényesíthető, azokért a Megbízott felelősséget nem vállal. 

 

 

Vis major 

  

Megbízott nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis major eredménye. Megbízott csak 

abban az esetben hivatkozhat vis majorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis major eseményről, annak 

okairól és várható időtartamáról. 

  

A szerződésben meghatározott, a vis major eseménnyel érintett határidőket a vis major időtartamával 

módosítani kell, a Felek erre vonatkozó külön megállapodása alapján. 

  

Vis majornak minősül a Felek működési körén kívüli, külső esemény, amely ésszerűen nem elhárítható 

vagy kikerülhető, és amely a szerződés teljesítését valamely szerződő Fél számára ideiglenesen vagy 

véglegesen lehetetlenné teszi (pl.: földrengés, árvíz, háború, közúti baleset, betegség, természeti 

katasztrófa, stb.). Amennyiben bármely kötelező érvényű törvényi szabályozás vagy kormányzati 

intézkedés a Szolgáltatás nyújtását ellehetetleníti, a Felek ezt szintén vis major oknak tekintik. 

  

Felek vis majornak tekintik, ha a Megbízott a szolgáltatást rajta kívülálló elháríthatatlan okból nem tudja 

az előírt módon teljesíteni. Megbízott kártérítést nem fizet, ha az ilyen akadályoztatásról a Megbízott a 

Megbízót legkésőbb a tréninget megelőző nap végéig, illetve ha a körülmény a teljesítés napján merül 

fel, a felmerülést követően a lehető leghamarabb értesíti és igazolja az ok rajta kívülálló és 

elháríthatatlan voltát. 

  

Bármely Fél, amely vis majorra hivatkozik, köteles a másik Felet az aktuális vis major eseményről 

haladéktalanul, illetve, ha a vis major esemény az értesítés lehetőségét kizárja, az értesítés lehetővé 

válását követően haladéktalanul írásban értesíteni. Ezen írásos értesítésnek tartalmaznia kell az 

esemény jellemzőit és annak a jelen Szerződés teljesítésére gyakorolt hatását, valamint a késedelem 

miatt a teljesítés várható időpontját.                   


