2018. tréning naptár
2018. évi programok:
Gyakorlati Szemináriumok programsorozatok
Három ágazatban havonta egy, gyakorlat centrikus tréning.

Az egyes ágazatok programsorozatai átjárhatók, kérésre egyedi csomag összeállítása!
•
•
•

társszakmákkal való együttműködés
új előadók
új témák feldolgozása
Időtartam: 10.00 – 15 óráig
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.

Kockázatkezelés - Kockázatmenedzsment rendszer fejlesztése és működtetése
A hatékony kockázatkezelési tevékenység gyakorlata a szervezetekben.
Ajánljuk kockázatkezelési felelősök és a folyamatban résztvevő szakemberek számára.
A program sikeres elvégzése esetén „Kockázatkezelési referens” oklevél megszerzése.
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 részvételi díj tartalmazza a szervezés, jegyzet, részvételi igazolás, egyes programokon a vizsga,
a részvételi igazolás és ellátás díját.
További tájékoztatás és jelentkezés:
ETK Szolgáltató zRt, Miskolczi Judit: miskolczi.judit@etk-rt.hu, telefon: 20 411 4409

2018. tréning naptár
Gyakorlati Szeminárium közigazgatás belső ellenőrei számára
január 24.

február 21.

március 21.

április 18.

május 23.

június 12.

szeptember 19.

október 17.

november 14.

Beszámolók ellenőrzése - az egyes tételekhez kapcsolódó analitikák ellenőrzése, pénzügyi
számviteli folyamatok
Programvezető: Borhy Gabriella, belső ellenőrzési vezető, Jambriella Kft
A kockázatkezelési tevékenység ellenőrzése Az ellenőrzési nyomvonalak, folyamatleírások,
kockázati leltár és kockázatkezelési terv összefüggései. Az ellenőrzött terület kockázatazonosítási
és kezelési tevékenységének értékelése.
Programvezető: Dr. Janza Péter, belső ellenőrzési vezető, Főpolgármesteri Hivatal.
Pénzügyek és kötelezettségvállalások. Pénztári és bankszámlaműveletek: folyamatok, kontrollok
és kockázatok. A pénzügyi szabályzatok tipikus hibái. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés,
teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás, nyilvántartás.
Programvezető: Dr. Saly Ferenc, ny. ÁSZ főtanácsos
Ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése. Ingatlankezelés, karbantartások,
gondnoksági feladatok ellenőrzése.
Ingatlanokkal kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése, vagyonkataszter, átsorolások.
Programvezető: Varmuzsa Péter, szabályozási koordinátor, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató
A folyamatok azonosítása, mint a belső kontrollrendszer kiépítésének alapja. A folyamatok
felmérése és rendszerezése. Folyamattérkép. A folyamat kialakítása, dokumentálása és
fejlesztése. A belső kontroll koordinátor feladatai. Példák, gyakorlatok.
Programvezető: Juhász Zsolt tanácsadó, HyperTeam Üzleti és Informatikai
A szerződéskötés, szerződésmódosítások jogi alapjai. Egy belső ellenőr számára fontos jogi
ismeretek. Programvezető: dr. Csernyánszky Gábor, jegyző Szerződések, szerződéskötési gyakorlat
vizsgálata. A szerződések jóváhagyása és nyilvántartása, a szerződések teljesülésének vizsgálata.
Programvezető: Borhy Gabriella, belső ellenőrzési vezető
Beruházási tevékenységek ellenőrzése Előkészítési, döntési, megvalósítási fázisok ellenőrzése,
átadás átvételi folyamatok, elszámolások és kifizetések ellenőrzése:
Programvezető: Varmuzsa Péter, szabályozási koordinátor. NÚSz Zrt.
Projektmenedzsment ismeretek.
Programvezető: projektmenedzser szakértő, egyeztetés alatt
Adózási kérdések a közszférában Az ÁFA elszámolások különös szabályai. Fordított adózás,
arányosítás, a visszaigénylések esetei. Az iparűzési adó megállapítása, ellenőrzése és behajtása.
Fizetendő és kiszabható adók, bírságok és Illetékek elszámolásának, megállapításnak ellenőrzése.
Programvezető: egyeztetés alatt
Adatvédelem – az új törvényi kötelezettségek és az EU szabványok a közszférában Személyes
adatok védelme. Adatállományok összekapcsolása. Munkaügyi következmények. Bírságolási,
büntetési tételek. Az adatvédelmi szabályzatok megfelelősége, jellemzői hibái. Példák,
megoldások.
Programvezető: egyeztetés alatt

Részvételi díj1 közszférában foglalkoztatott szakemberek számára:27.500.- Ft + áfa / alkalom
Részvételi díj2 vállalkozásoknál dolgozók számára: 34.500.- Ft +áfa /alkalom
Kedvezményes bérletek
Bérlet

Részvételi díj1

Részvételi díj2

Bérlet

Részvételi díj1

Részvételi díj2

9 alkalmas
8 alkalmas
7 alkalmas
6 alkalmas

197 500 Ft + áfa
179 500 Ft + áfa
161 000 Ft + áfa
141 000 Ft + áfa

270.000 Ft + áfa
244.000 Ft + áfa
217.000 Ft + áfa
189.000 Ft + áfa

5 alkalmas
4 alkalmas
3 alkalmas
2 alkalmas

120 00 Ft + áfa
97 600 Ft + áfa
74 400 Ft + áfa
51 000 Ft + áfa

159.900 Ft + áfa
130.000 Ft + áfa
99.900 Ft + áfa
68.000 Ft + áfa

2018. tréning naptár
Gyakorlati Szeminárium pénzintézeti belső ellenőrök számára

január 31.

február 14.
február 28.

március 28.

április 25.

május 30.

Az új EU adatvédelmi rendelet (GDPR) és az ezzel kapcsolatos belső ellenőri feladatok.
Adatvédelem, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatvédelmi incidensek.
Megfelelés az adatok gyűjtésére, kezelésére, tárolására és továbbítására vonatkozó előírásoknak. Az
adatkezelés jogszerűsége. Példák, jellemző hibák és kockázatok.
Programvezető: Dr. Farkas Ádám CISA, EY, menedzser
ICAAP – SREP és az MNB felülvizsgálata - Belső Tőkemegfelelési Kézikönyv ellenőrzése, éves MNB
SREP vizsgálatok megállapításainak nyomon követése. (2017. évi oktatási programból)
Programvezető: Rófusz Attila, MKB Bank
PSD2 és az azonnali fizetés a gyakorlatban. Kihívások az IT, a csalás-megelőzés területén
Programvezető: Kovács Vilmos Levente CISA, Simplexion Kft.
Adatelemzés beépülése a vizsgálati folyamatba. Adatelemzési technikák, tesztek, hibák és szokatlan
tranzakciók keresése, nem megfelelő adatbevitel azonosítása, kontrollok működésének ellenőrzése,
big data állományok kezelése.
Programvezető: Dr. Gajdos Márton CIA, Belső ellenőrzési vezető, MKB Bank
Szolgáltatások, termékek online értékesítése. Autentikáció, számlanyitás. Újonnan megjelenő
kockázatok.
Programvezető: Barna Piroska, Belső ellenőrzési vezető, Erste Bank
Panaszkezelés, ügyféltájékoztatás, fogyasztóvédelmi eljárások. Jellemző hibák és az MNB bírságolási
gyakorlata. Szabályozás és kontrolltevékenységek.
Programvezető: Ludvigh Csilla főosztályvezető, MKB Bank zRt.
A szerződéskötés, szerződésmódosítások, teljesítések jogi alapjai. A belső ellenőr számára fontos
jogi ismeretek.
Programvezető: jogi szakértő, egyeztetés alatt

június 6.

Amit az IFRS-re történő átállásról a belső ellenőrnek is tudni kell. Pénzügyi instrumentumok
besorolása és értékelése, az értékvesztés új megközelítése, pénzügyi eszközök megjelenítése. Az
átállás adóügyi vonatkozásai és tapasztalatai. Új kihívások és megoldások. Ellenőrzési fókuszok és
módszertanok.
Programvezető: Dr. Szücs Tamás, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem

szeptember 26.

Információbiztonsági és üzletmenet-folytonossági ismeretek belső ellenőröknek
Biztonsági folyamatok, tevékenységek. Üzemeltetés biztonság. Jogosultság- és jelszókezelés.
Eseménynaplózás. Kritikus folyamatok és erőforrások azonosítása. A kockázati faktorok
osztályozása. Az MNB 7/2017. számú ajánlásának, valamint a 42/2015. (III. 12.) kormányrendelet
vonatkozó pontjainak való megfelelés vizsgálata.
Programvezető: Rónaszéki Péter CSISA, ügyvezető FORTIX Consulting Kft.

október 17.

november 28.

december 5.

A szervezet kockázatmenedzsment folyamatának értékelése. Az ellenőrzött terület
kockázatazonosítási és kezelési tevékenységének értékelése.
Programvezető: Baki László, vezető belső ellenőr MNB
Hitelezési folyamatok ellenőrzése
Vállalati hitelezés mintavizsgálatának ellenőrzési feladatai
Késedelmes hitelek – a behajtási folyamat és vizsgálata (work-out)
Programvezető: Faragó Attila, igazgató, Belső Ellenőrzési Igazgatóság, MFB Zrt.
Bankkártyaműveletek és speciális banki szolgáltatások
Kártyakibocsátás, bankkártyákkal kapcsolatos kockázatok, kontrollok.
Lízing, faktoring, bankgarancia, okmányos műveletek. Ellenőrzési fókuszok.
Programvezető: egyeztetés alatt

R Részvételi díj 34.500.- Ft + áfa / alkalom
Bérlet
11 alkalmas
10 alkalmas
9 alkalmas
8 alkalmas
7 alkalmas

Ár
325.000 Ft + áfa
299.500 Ft + áfa
270.000 Ft + áfa
244.000 Ft + áfa
217.000 Ft + áfa

Bérlet
6 alkalmas
5 alkalmas
4 alkalmas
3 alkalmas
2 alkalmas

Ár
189.000 Ft + áfa
159.900 Ft + áfa
130.000 Ft + áfa
99.900 Ft + áfa
68.000 Ft + áfa

2018. tréning naptár
Gyakorlati Szeminárium vállalati belső ellenőrök számára

január 30.

A hosszú átfutási idejű beruházási tevékenységek ellenőrzése
Előkészítési, döntési, megvalósítási fázisok ellenőrzése, átadás-átvételi folyamatok, elszámolások és
kifizetések ellenőrzése
Programvezető: Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó
Projektmenedzsment ismeretek.
Programvezető: Kránitz Péter, Cequa Kft. ügyvezető, projektmenedzsment szakértő

február 27.

A bizonyossági program fő elemei és a compliance funkció szerepvállalása. Assurance map.
Bizonyossági program fő elemei, gyakorlati tanácsok azok alkalmazásában. A program kiegészítő
elemei. Bizonyossági levél és csalás kockázatának értékelése. Hogyan támaszkodhat a bizonyossági
programra a belső ellenőrzés, hatékony együttműködés a compliance csapattal. Programvezető: Láposi
Zsuzsanna CIA, Syngenta, EAME Head of Financial Compliance

március 29.

április 19.

május 29.

június 5.

szeptember 27.

október 16.

november 27.

december 4.

A szerződéskötés, szerződésmódosítások jogi alapjai. Egy belső ellenőr számára is fontos jogi ismeretek.
Programvezető: Dr. Tuller Gábor ügyvéd
Szerződések, szerződéskötési gyakorlat vizsgálata. A szerződések jóváhagyása és nyilvántartása, a
szerződések teljesülésének vizsgálata.
Programvezető: Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó
Hatékony folyamat-kockázat-kontroll struktúra kialakítása. A szabályzati irányítási rendszer felépítése, a
szabályzatok felelőseinek feladatai, köztük a kockázat kontroll mátrix elkészítése és ennek
felhasználásával a kontrollok követésének strukturált ellenőrzése.
Programvezető: Bozóki Olga CIA, Vodafone, Kockázatkezelési és Megfelelési szakértő
A szervezet kockázatmenedzsment folyamatának értékelése. Az ellenőrzött terület kockázatazonosítási
és kezelési tevékenységének értékelése
Programvezető: Geiszlinger Árpád CIA, Vodafone
Kiemelt kockázatok a személyzeti folyamatokban. Vajon sikeres lenne egy munkaügyi ellenőrzés/per?
Munkaszerződések és munkaköri leírások frissítése. Adatvédelem. Jelenléti nyilvántartás, túlóra
elszámolások, Utazási és szórakoztatás költségeinek elszámolása. Dokumentált teljesítmény értékelés,
negatív visszacsatolás. KTM - Kulcs teljesítmény mutatók. Programvezető: Láposi Zsuzsanna CIA,
Syngenta, EAME Head of Financial Compliance
Informatikai biztonság és üzletmenetfolytonossági ismeretek belső ellenőröknek. Biztonsági
folyamatok, tevékenységek. Üzemeltetés biztonság. Jogosultság- és jelszókezelés. Eseménynaplózás, és
annak felhasználása az ellenőrzések során. Kritikus folyamatok és erőforrások azonosítása. A kockázati
faktorok osztályozása. Kockázati mátrix létrehozása. Üzletmenet-folytonossági terv.
Programvezető: Rónaszéki Péter CISA, ügyvezető Fortix Kft.
A folyamatok azonosítása, mint a belső kontrollrendszer kiépítésének alapja. A folyamatok felmérése és
rendszerezése. Folyamattérkép. A folyamat kialakítása, dokumentálása és fejlesztése. A belső ellenőr
lehetséges szerepei, feladatai. Példák, gyakorlatok.
Programvezető: Hercegh Imre, Vezető tanácsadó, Vialto Consulting Kft.
Jogi és üzleti kockázatok felmérése
Visszaélés-gyanús esetek feldolgozása. A kockázatok csökkentésének lehetőségei
Programvezetők: Pintér Zoltán, Közép-Európai Régió compliance területének vezetője, BNP Pariba, és
Dr. Kőhegyi Dávid, DLA PIPER Ügyvédi Iroda
Tanácsadási megbízások teljesítése. A vonatkozó nemzetközi sztenderdeknek való megfelelés. A
megbízás célkitűzéseivel összefüggésben lévő kockázatok, kontrollok értékelése. A teljesítés
eredményességét támogató technikák, szükséges ellenőri készségek.
Programvezető: Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó, BEMSZ szekcióvezető

Részvételi díj: 37.500.- Ft + áfa / alkalom
Bérlet
10 alkalmas
9 alkalmas
8 alkalmas
7 alkalmas
6 alkalmas

Ár
324.500 Ft + áfa
297.000 Ft + áfa
268.000 Ft + áfa
238.000 Ft + áfa
207.000 Ft + áfa

Bérlet
5 alkalmas
4 alkalmas
3 alkalmas
2 alkalmas
1 alkalom

Ár
175.000 Ft + áfa
142.000 Ft + áfa
108.000 Ft + áfa
73.600 Ft + áfa
37 500 Ft + áfa

2018. tréning naptár

Képesített Belső Ellenőr (Certified Internal Auditor) nemzetközi vizsga felkészítő tréning
március 22.23.24.
1. modul /Standardok, Etikai kódex, Kontroll, Kockázat, Mintavételezés
május
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
Részvételi díj: 314.000 Ft + áfa / modul
Kedvezmények:
* két modul egyszeri befizetése esetén 288.000.-Ft +áfa / modul
* három modul egyszeri befizetése esetén 278.000.- Ft +áfa / modul
H

A belső ellenőrzés alapjai - a belső ellenőrzés gyakorlata
március
5. 6. 12. 13. 19. 20.
és
november
5. 6. 12. 13. 19. 20.

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
Részvételi díj: 235.000.- Ft + áfa
Kedvezmény
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
május 4.11.18.
november 9.16.23.

Témakörök:
Alapfogalmak, ISO keretrendszer, kockázatkezelési politika, kockázati étvágy, terv, gyakorlat
Kockázatazonosítás és kockázatértékelés – módszertanok, azonosítási és értékelési gyakorlatok
Kockázatmenedzsment folyamatai, építkezés, workshopvezetési gyakorlat, nyomonkövetés,
információ, dokumentáció, kockázatmenedzsment rendszer fejlesztése, fejlettségi szintek

Időtartam: 9.00 – 16.00 óráig
Részvételi díj: 149.500.- Ft + áfa
Kedvezmény:
Egy intézménytől három vagy több jelentkező esetén további 5.000,- Ft +áfa / fő kedvezmény

