GYAKORLATI SZEMINÁRIUM PROGRAMSOROZAT
Egynapos képzések a pénzintézeti belső ellenőrzések gyakorlati tudnivalóiról

A program célja: hogy 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.

Programinformációk:
Időtartam: 10.00 – 15.00 óráig
Részvételi díj: 34.500.‐ Ft + áfa / alkalom, mely tartalmazza a szervezés, jegyzet és a 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

Kedvezményes bérlet. A bérlett átruházható.

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
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2018. évi program

január 31.

február 14.

február 28.

március 28.

május 14.

május 30.

június 6.

szeptember 26.

október 17.

november 28.

december 5.

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
A szerződéskötés, szerződésmódosítások, teljesítések jogi alapjai. A belső ellenőr számára fontos
jogi ismeretek. Programvezető: jogi szakértő, egyeztetés alatt
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
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.
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
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