ÁGAZATI SZEMINÁRIUM PROGRAMSOROZAT
Egynapos képzések a pénzintézeti belső ellenőrzések gyakorlati tudnivalóiról
Pénzügyi intézmények ágazat

A program célja: a hallgatók támogatást kapjanak az ellenőrzések, valamint az utóvizsgálatok hatékony
lefolytatásához, az eredmények kommunikálásához. Az előadók az egyes vizsgálati témák konkrét lépéseit, sajátosságait,
a lehetséges problémáit, nehézségeit és megoldásait mutatják be.
A gyakorlaton a társszakmák legkiválóbb trénerei is szerepet kapnak, hogy szélesítsék az ellenőrök eszköztárát, további
segítséget nyújtva munkájukhoz.

BEMSZ Szakértői Névjegyzék:



A programsorozat legalább 8 előadásán való igazolt részvétel esetén jogosult a BEMSZ Szakértői Névjegyzékébe való
felvételre, két évre.
A programsorozat 5 előadásán való részvétel esetén a Szakértői Névjegyzékben való szereplésének érvényességét
kettő évvel meghosszabbítjuk.

Kapcsolódás a Szakmai Szemináriumok oktatási programjához:
2019. évtől egynapos compliance, csalás‐megelőzés és kockázatmenedzsment képzéseket is indítunk. Bérletek a szakmai
szemináriumokra is vásárolhatók.

Programinformációk:
Időtartam: 10.00 – 15.00 óráig
Részvételi díj: 37.500.‐ Ft + áfa / alkalom, mely tartalmazza a jegyzet és a külön továbbszámlázott vendéglátás díját.
A programokon való részvétel esetén CPE igazolást adunk: egy alkalom 4 CPE pont.
További információk, jelentkezés: ETK Szolgáltató zRt. Miskolczi Judit, miskolczi.judit@etk‐rt.hu, 20/4114409
Bérletvásárlási lehetőség BEMSZ tagok számára
Bérlet
10 alkalmas
9 alkalmas
8 alkalmas
7 alkalmas
6 alkalmas

Ár
320 000 Ft + áfa
292 500 Ft + áfa
264 000 Ft + áfa
234 500 Ft + áfa
204 000 Ft + áfa

darab

Bérlet
5 alkalmas
4 alkalmas
3 alkalmas
2 alkalmas
1 alkalom

Ár
172 500 Ft + áfa
140 000 Ft + áfa
106 500 Ft + áfa
72 500 Ft + áfa
37 500 Ft + áfa

darab

Bérlet
5 alkalmas
4 alkalmas
3 alkalmas
2 alkalmas
1 alkalom

Ár
212 500 Ft + áfa
174 000 Ft + áfa
133 500 Ft + áfa
91 000 Ft + áfa
46 500 Ft + áfa

darab

Bérletvásárlási lehetőség nem BEMSZ tagok számára
Bérlet
10 alkalmas
9 alkalmas
8 alkalmas
7 alkalmas
6 alkalmas

Ár
385 000 Ft + áfa
353 250 Ft + áfa
319 250 Ft + áfa
283 500 Ft + áfa
249 000 Ft + áfa

darab
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2019. évi program
Pénzügyi intézmények ágazat

január 30.

február 27.

GDPR megfelelések ellenőrzése
Az adatvédelmi szabályozás megfelelősége. Személyes adatok védelme az ügyfélkapcsolatoknál.
Munkaügyi következmények. Jellemzői hibák, példák, megoldások.
Programvezető: Szöllősi Zoltán szenior menedzser, Deloitte Magyarország,
A digitalizáció támogatása, a technológiai trendek. A pénzügyi innovációk és az ellenőrzési funkció
jövője. Új ellenőrzési módszerek és kihívások, gyakorlati megközelítések
Programvezető: Személyi László Surf Studio@K&H Program Menedzser

március 20.

Online rendszerek ellenőrzése
Online rendszerek fejlesztésével szemben támasztott elvárások és azok ellenőrzése gyakorlatban.
Programvezető: Rónaszéki Péter ügyvezető, Fortix Kft

április 10.

A belső ellenőrzés minőségbiztosítása
Programvezető: Zsakó Enikő belső ellenőrzési vezető, OTP Bank, Nyrt.

május 15.

Üzleti kockázatok kezelésének integrált megközelítése, kockázati stratégiák kidolgozása a pénzintézeti
szektorban – gyakorlati példákon keresztül

Programvezető: Doszpod Dénes ügyvezető RiGoCon Kft

június 5.

Belső védelmi vonalak együttműködése, összehangolása. Az egyes védelmi vonalak, illetve a belső
kontroll rendszer értékelése a Belső Ellenőrzés által. A belső kontroll rendszerrel és a Belső
Ellenőrzéssel szembeni aktuális kihívások: felügyeleti elvárások változásai
Programvezető: Barna Piroska belső ellenőrzési vezető, Erste Bank

szeptember 25.

IT projektek ellenőrzése a belső ellenőr és az IT szakember szemszögéből
Projekttervek, mérföldkövek ellenőrzése, kockázatok, tesztek, élesbe állás.
Programvezetők: Baki László vezető belső ellenőr, MNB, Rónaszéki Péter ügyvezető, Fortix Kft

október 30.

Az IFRS 15 Vevői szerződések és az IFRS 16 Lízingek új elszámolásai.
Az IFRS 15 és IFRS 9 közötti lehatárolás ellenőrzési feladatai.
Programvezető: Szücs Tamás egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem

november 20.

Banki tőkemegfelelés szabályozása – Bázel III.
Előzmények, célok, a tőkekövetelmény megállapításának leglényegesebb szabályai. A hitel‐ piaci
és működési kockázatok mérésének és kezelésének alapjai, a likviditási sztenderdek és
vállalatirányitási követelmények szerinti megfeleléssel kapcsolatos elvárások.
Programvezető: Szalai Péter Igazgató, KPMG Tanácsadó Kft, Kockázatkezelési Tanácsadás

december 4.

Adatelemzés a visszaélés kockázat kezelése érdekében
Programvezető: egyeztetés alatt
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