2017. tréning naptár

2017. évi programok:
Gyakorlati Szemináriumok programsorozat
Három ágazatban havonta egy, gyakorlat centrikus tréning
 új előadókat ismerhetnek meg
 új témákat dolgoznak fel
 új tematika: a résztvevők előzetesen kérdőívet és feladatsort kapnak, melyeket a tréningen megvitatnak
BEMSZ Szakértői Névjegyzék:
A programsorozat legalább 8 előadásán való igazolt részvétel esetén jogosulttá válik „Belső Ellenőrzési
Szakértő” oklevél megszerzésére, a BEMSZ Szakértői Névjegyzékébe való felvételre, két évre.
A programsorozat 5 előadásán való részvétel esetén a Szakértői Névjegyzékben való szereplésének
érvényességét kettő évvel meghosszabbítjuk.

ÚJ / Kockázatmenedzsment rendszer fejlesztése és működtetése
A hatékony kockázatkezelési tevékenység gyakorlata a szervezetekben.
Ajánljuk kockázatkezelési felelősök és a folyamatban résztvevő szakemberek számára.
Tematika
1. nap: Alapfogalmak, az ISO 31000 szabvány és keretrendszer. Kockázatkezelési politika,
kockázati étvágy, kockázatkezelési terv ‐ gyakorlatok.
2. nap: Kockázatazonosítás és kockázatértékelés – módszertanok, gyakorlatok
3. nap: A kockázatmenedzsment folyamatai, építkezés. Workshop‐vezetési gyakorlat.
A kockázatmenedzsment rendszer fejlesztése. Nyomonkövetés, dokumentáció, fejlettségi szintek.

A belső ellenőrzés alapjai ‐ a belső ellenőrzés gyakorlata
A hatnapos tréning sikeres elvégzésével a résztvevő elsajátítsa a független belső ellenőrzés szakma‐elméleti
ismereteit és gyakorlati módszereit, képes a független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtására
közigazgatási, vállalati és pénzintézeti területeken. A sikeresen vizsgázók a „Minősített belső ellenőr”
oklevélben részesülnek és felkerülnek a BEMSZ nyilvános Szakértő Névjegyzékébe.

CIA vizsgafelkészítő tréning
Az oklevél megszerzésének feltétele a három modulból külön‐külön letett sikeres vizsga.
A tanfolyam formája gyakorlatokkal kiegészített előadás. A tanfolyam legfontosabb eleme a teszt‐kérdések és
válaszok részletes elemzése. A vizsgafelkészítő tréning a vizsgák sikeres letételéhez szükséges gyakorlat
megszerzését kívánja biztosítani, hogy jelentősen növelje a hallgatók esélyeit a képesítés megszerzésére.

A belső kontrollrendszerek kialakítása és működtetése
Megszerezhető kompetenciák:
 a jogszabályi megfelelőség biztosítása
 a belső kontrollrendszer hatékony működtetése technikájának elsajátítása
A tréningen résztvevők számára vizsgalehetőséget biztosítunk. Az ETK Szolgáltató zRt elektronikus felületén
sikeresen vizsgázók a „Belső kontroll szakértő” minősítésben részesülnek és felkerülnek a BEMSZ nyilvános
Szakértői Névjegyzékébe.

További tájékoztatás és jelentkezés:
ETK Szolgáltató zRt, Miskolczi Judit: miskolczi.judit@etk‐rt.hu, telefon: 20 411 4409

2017. tréning naptár
Gyakorlati Szeminárium közigazgatás belső ellenőrei számára
január 24.

február 14.

március 21.

április 19.

május 16.

június 13.

szeptember 19.
október 17.

november 14.

A módosult Bkr. új megoldásai. A Nemzeti Korrupcióellenes Program, integritás. Integrált
kockázatkezelés. Változások a belső ellenőr feladatkörében.
Programvezető: Dr. Janza Péter, belső ellenőrzési vezető, Főpolgármesteri Hivatal.
Ellenőrzési nyomvonalak különböző változatai, elkészítésük, használatuk. Pénzügyi és szakmai
nyomvonalak. Folyamatleírások, folyamatleltár. Összefüggések a szabályozói környezetben.
Programvezető: Dr. Saly Ferenc, ny. ÁSZ főtanácsos
Jelentéskészítési gyakorlat. A jelentések legfontosabb üzenetei és azok megjelenítése.
Megállapítások alátámasztása. Segédeszközök. Prezentációs tréning ‐ a sikeres prezentáció titkai.
Programvezetők: Varmuzsa Péter, belső ellenőrzési főosztályvezető, Nemzeti Közlekedési Hatóság
és Bolya Imre tréner, karizmatikuseloado.hu
A vállalkozási és közhasznú tevékenységek bevételeinek és ráfordításainak elszámolása és
szabályozása a költségvetési szervnél, illetve az általa irányított szervezeteknél.
Önköltségszámítási politika, önköltségszámítás és ár képzés a gyakorlatban
Programvezető: Borhy Gabriella, belső ellenőrzési vezető, Jambriella Kft
Audit munka összehangolásának eszközei ‐ tárgyalástechnika, konfliktusmenedzsment, kérdezési
technikák, kommunikáció.
Programvezetők: Programvezetők ‐ délelőtt: Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó, BEMSZ
szekcióvezető, délután: Dr. Németh Zoltán tréner, DrPrezi.hu
Informatikai biztonsági szabályzat törvényi megfelelősége, eljárásrendek a hozzáférési
jogosultságok megállapítására, kiosztására, módosítására és visszavonására, mentési eljárások
szabályozása, naplóállományok vizsgálata, katasztrófa‐elhárítási terv, forgatókönyvek a kritikus
fontosságú folyamatok és informatikai rendszerelemek visszaállítására
Programvezető: Rónaszéki Péter, ügyvezető, Fortix Kft
Belső ellenőrzés tervezése, a kockázatelemzés menedzselése
Programvezető: Varmuzsa Péter, belső ellenőrzési főosztályvezető, Nemzeti Közlekedési Hatóság
A kontroll rendszer felmérése, értékelése, ellenőrzése. Az egyes szabályzatok kötelező törvényi
előírásai, összhangjának megteremtése, jellemző hibák, hiányosságok.
Programvezető: Borhy Gabriella, belső ellenőrzési vezető, Jambriella Kft
Munkaügyi területek ellenőrzése ‐ munkaköri leírás, kinevezés, jellemző hibák, hiányosságok.
Egyes személyi és vagyonbiztonsági rendszerek belső ellenőrzése ellenőrzése ‐ munkavédelem,
tűzvédelem, titkos ügykezelés, személyiségi jogok védelme
Programvezető: Borhy Gabriella, belső ellenőrzési vezető, Jambriella Kft

Részvételi díj a közszférában foglalkoztatott szakemberek számára
25.900.‐ Ft + áfa / alkalom, mely tartalmazza a szervezés, jegyzet és a vendéglátás díját
Kedvezményes bérletek.
Részvétel

Ár

Részvétel

Ár

9 alkalmas bérlet
8 alkalmas bérlet
7 alkalmas bérlet
6 alkalmas

179 500 Ft + áfa
167 500 Ft + áfa
150 500 Ft + áfa
132 000 Ft + áfa

5 alkalmas:
4 alkalmas
3 alkalmas
2 alkalmas

112 500 Ft + áfa
91 600 Ft + áfa
69 900 Ft + áfa
48 000 Ft + áfa

Helyszín: Hotel Hungária City Center, Budapest VII. Rákóczi út 90
Időtartam: 10.00 – 15.00 óráig

2017. tréning naptár
Gyakorlati Szeminárium pénzintézeti belső ellenőrök számára
január 26.
március 28.

április 13.

április 27.

május 30.

június 15.

szeptember 26.
október 26.
november 28.

december 6.

Informatikai kockázatok kezelése pénzügyi szolgáltatóknál ‐ gyakorlati esetekkel
Programvezető: Smohay Ferenc – Kockázatmenedzsment üzletágvezető, ABT Treuhand csoport
Jelentéskészítési gyakorlat: vizsgálati megállapítások és javaslatok megfogalmazása, súlyozása ‐
példákkal. Időszakos beszámolók a vezető testületek számára. Prezentációs tréning
Programvezetők: Ludvigh Csilla főosztályvezető, MKB és Bolya Imre tréner, karizmatikuseloado.hu
Felhő alapú megoldások ellenőrzése
Programvezető: Gaidosch Tamás, MNB
Befektetési szolgáltatások ellenőrzése a gyakorlatban, aktuális belső ellenőrzési kihívások ‐ MiFID
II. megfelelés, Bszt. által meghatározott követelmények
Programvezető: Farkas Ádám, E&Y
A belső kontroll rendszer értékelése. A kontrollok tesztelése a gyakorlatban. A kontrollok
működésének önértékelése.
Programvezető: Baki László, kiemelt vezető auditor, MNB
Audit munka összehangolásának eszközei ‐ tárgyalástechnika, konfliktusmenedzsment, kérdezési
technikák, kommunikáció
Programvezető: Dr. Gajdos Márton, belső ellenőrzési vezető, MKB Dr. Németh Zoltán, drPrezi.hu
Kockázat alapú belső ellenőrzés a gyakorlatban, egyes pénzintézeti folyamatokon keresztül
bemutatva ‐ kockázatelemzés, vizsgálati módszertan, vizsgálati technikák
Programvezető: Barna Piroska belső ellenőrzési vezető Erste Bank
Értékvesztések ellenőrzése
Programvezető: Faragó Attila igazgató, Belső ellenőrzési Igazgatóság, MFB
Szabálytalanságkezelés, szabálytalanságok felderítése, visszaélések megelőzése. Intő jelek az
egyes folyamatokban. Elemzési gyakorlatok.
Programvezető: Pintér Zoltán, Közép‐Európai Régió compliance területének vezetője, BNP Pariba
ICAAP – SREP és az MNB felülvizsgálata ‐ Belső Tőkemegfelelési Kézikönyv ellenőrzése, éves MNB
SREP vizsgálatok megállapításainak nyomon követése, különböző kockázati típusok (hitel,
működési, piaci) belső tőkeszámítás során történő figyelembe vétele.
Programvezető: (egyeztetés alatt)

Részvételi díj: 32.900.‐ Ft + áfa / alkalom
Tartalmazza a szervezés, jegyzet és a vendéglátás díját
Kedvezményes bérletek.
Részvétel

Ár

Részvétel

Ár

10 alkalmas
9 alkalmas bérlet
8 alkalmas bérlet
7 alkalmas bérlet
6 alkalmas

279 500 Ft + áfa
252 000 Ft + áfa
228 000 Ft + áfa
203 000 Ft + áfa
177 000 Ft + áfa

5 alkalmas
4 alkalmas
3 alkalmas
2 alkalmas
1 alkalom:

149 900 Ft + áfa
122.000 Ft + áfa
93 000 Ft + áfa
63 000 Ft + áfa
32 900.‐ Ft + áfa

Helyszín: Hotel Hungária City Center, Budapest VII. Rákóczi út 90.
Időtartam: 10.00 – 15.00 óráig

2017. tréning naptár
Gyakorlati Szeminárium vállalati belső ellenőrök számára
január 31.

március 1.
június 8.

április 3.
április 20.

május 23.

június 14.

szeptember 20.
október 25.
november 21.

december 5.

Vállalati gépjármű javítási és üzemeltetési részlegek ellenőrzése, vállalati gépjármű
használatának szabályozása, költségelszámolása, gépjármű lízing gazdaságossági vizsgálata
Programvezető: Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó, BEMSZ szekcióvezető
Jelentéskészítési gyakorlat. A jelentések legfontosabb üzenetei és azok megjelenítése. Értékelési
eszközök és azok dokumentációja. Megállapítások alátámasztása. Ajánlás a hiba, hiányosság
megoldására, probléma kijavítására. Esettanulmány feldolgozása. Prezentációs tréning ‐ a sikeres
prezentáció titkai
Programvezetők: Láposi Zsuzsanna, Internal audit senior manager, Visteon Hungary
Bolya Imre tréner, karizmatikuselőadó.hu
Felhő alapú megoldások ellenőrzése
Programvezető: Gaidosch Tamás, MNB
Szabálytalanságkezelés, szabálytalanságok felderítése, visszaélések megelőzése. Intő jelek az egyes
folyamatokban. Elemzési gyakorlatok.
Programvezető: Pintér Zoltán, Közép‐Európai Régió compliance területének vezetője, BNP Paribas
Audit munka összehangolásának eszközei ‐ tárgyalástechnika, konfliktusmenedzsment, kérdezési
technikák, kommunikáció
Programvezető: Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó, Dr. Németh Zoltán, drPrezi.hu
Follow up – belső ellenőrzési megállapítások nyomon követése. Informatikai rendszerrel
támogatott nyomon követés szemben a manuális folyamattal. A nyomon követés gyakorisága és
annak dokumentálása. Mit kezdjünk a be nem tartott határidőkkel? Le nem zárt audit problémák
kezelése. Mintaválasztás, tesztelés a nyomon követés során. Esettanulmány feldolgozása.
Programvezető: Láposi Zsuzsanna, Syngenta, Head of Financial Compliance EAME
Adatelemzés hagyományos technikákkal
Programvezető: Gyepessy Ferenc, belső ellenőrzési vezető, Fővárosi Vízművek
Információbiztonsági rések és adatszivárgás kezelése a gyakorlatban
Programvezető: Szöllösi Zoltán, szenior menedzser, Deloitte
A kontroll rendszer felmérése, értékelése. A kontrollok működésének önértékelése ‐ control self‐
assessment. Hogyan teszteljük a kontrollokat. Kontrollok költségeinek elemzése.
Programvezető: Dr. Jármi Hilda, Railcargo belső ellenőrzési vezető
Személyi és vagyonbiztonsági rendszerek belső ellenőrzése (munkavédelem, tűzvédelem,
biztonsági szolgálatok, adatvédelem, titkos ügykezelés, személyiségi jogok védelmének
ellenőrzése)
Programvezető: Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó, BEMSZ szekcióvezető

Részvételi díj: 36.500.‐ Ft + áfa / alkalom
Tartalmazza a szervezés, jegyzet és a vendéglátás díját
Kedvezményes bérletek
Részvétel

Ár

Részvétel

Ár

10 alkalmas bérlet
9 alkalmas
8 alkalmas
7 alkalmas
6 alkalmas

309 500 Ft + áfa
283 500 Ft + áfa
256 000 Ft + áfa
227 500 Ft + áfa
198 000 Ft + áfa

5 alkalmas:
4 alkalmas
3 alkalmas
2 alkalmas
1 alkalom:

167 500 Ft + áfa
136 00Ft + áfa
103 500 Ft + áfa
69 900 Ft + áfa
36 500 Ft + áfa

Helyszín: Hotel Hungária City Center, Budapest VII. Rákóczi út 90.
Időtartam: 10.00 – 15.00 óráig

2017. tréning naptár

Képesített Belső Ellenőr (Certified Internal Auditor) nemzetközi vizsga felkészítő tréning
március 23.24.25.
1. modul /Standardok, Etikai kódex, Kontroll, Kockázat, Mintavételezés
június 8.9.16.17
október

2. modul/ Risk Management, Organizational Structures, Communication, Financial Management, IT
3. modul/ Üzleti folyamatok, Pénzügy és számvitel, Szabályozói, jogi és gazdasági környezet

Időtartam: 9.00 – 17.00 óráig
Helyszín: Hotel Hungária City Center, Budapest VII. Rákóczi út 90.
Részvételi díj: 314.000 Ft + áfa / modul mely tartalmazza a szervezés, jegyzet, a külön számlázott vendéglátás díját
Kedvezmények:
* két modul egyszeri befizetése esetén 288.000.‐Ft +áfa / modul
* három modul egyszeri befizetése esetén 278.000.‐ Ft +áfa / modul

A belső ellenőrzés alapjai ‐ a belső ellenőrzés gyakorlata
április
3.4.10.11.24.25.

1. tanegység /A független belső ellenőrzés alapjai
2. tanegység / A belső kontroll rendszer
3. tanegység /A belső ellenőrzési vizsgálat lebonyolítása
4. tanegység /A belső ellenőrzés ágazati sajátosságai
5. tanegység / Ellenőrzési gyakorlatok

Időtartam: 9.00 – 16.00 óráig
Helyszín: Hotel Hungária City Center, Budapest VII. Rákóczi út 90.
Részvételi díj: 235.000.‐ Ft + áfa mely tartalmazza a vizsgadíjat, jegyzetet, oklevelet és az ellátást Kedvezmények:
*Egy intézménytől három vagy több jelentkező esetén további 5.000,‐ Ft +áfa / fő kedvezmény
Látogató jegy:
47.500,‐ Ft + áfa / nap mely tartalmazza a szervezés, a jegyzet és a vendéglátás díját

Belső kontrollrendszerek kialakítása és működtetése
1. nap: A gazdálkodó szervezetek belső kontrollrendszerének kialakítása, működtetése.
Külső ellenőrzések
2. nap: A belső kontroll rendszer és a belső ellenőrzés kapcsolata. Kontroll rendszerek ellenőrzése.
Ellenőrzési gyakorlat
3. nap A kontroll rendszerekkel kapcsolatos gyakorlatok.
Időtartam: 9.00 – 16.00 óráig
Helyszín: Hotel Hungária City Center, Budapest VII. Rákóczi út 90.
Részvételi díj: 149.500,‐ Ft + áfa, mely tartalmazza a vizsgadíjat, jegyzetet, oklevelet és az ellátást
Kedvezmények:
november
13.20.27.

*2017. szeptember 1‐ig történő jelentkezés és pénzügyi rendezés esetén: 135.000.‐ Ft +áfa
*Egy intézménytől három vagy több jelentkező esetén további 5.000,‐ Ft +áfa / fő kedvezmény
Látogató jegy:
47.500.‐ Ft + áfa / nap mely tartalmazza a szervezés, a jegyzet és a vendéglátás díját

Kockázatmenedzsment rendszer fejlesztése és működtetése
Témakörök:
Alapfogalmak, ISO keretrendszer, kockázatkezelési politika, kockázati étvágy, terv, gyakorlat
május 4.11.18.
Kockázatazonosítás és kockázatértékelés – módszertanok, azonosítási és értékelési gyakorlatok
november 9.16.23.
Kockázatmenedzsment folyamatai, építkezés, workshopvezetési gyakorlat, nyomonkövetés,
információ, dokumentáció, kockázatmenedzsment rendszer fejlesztése, fejlettségi szintek
Időtartam: 9.00 – 16.00 óráig
Helyszín: Hotel Aréna, Budapest XIV. Ifjúság útja 1‐3.
Részvételi díj: 149.500.‐ Ft + áfa mely tartalmazza a jegyzetet, részvételi igazolást és az ellátást
Kedvezmény:
* Egy intézménytől három vagy több jelentkező esetén további 5.000,‐ Ft +áfa / fő kedvezmény

