ÁGAZATI SZEMINÁRIUM PROGRAMSOROZAT
Egynapos képzések a vállalati belső ellenőrzés gyakorlati tudnivalóiról
Ipar‐kereskedelem‐szolgáltatások ágazat

A képzés 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:



Az ágazati programsorozat legalább 8 előadásán való igazolt részvétel esetén jogosulttá válik 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.
Helyszín: Hotel Hungária City Center, Budapest VII. Rákóczi út 90.
Egyedi részvételi díj: 37.500.‐ Ft + áfa / alkalom
A részvételi díjak tartalmazzák a jegyzet és a külön továbbszámlázott vendéglátás díjait.
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
Bérlet megrendelés 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

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

Bérlet megrendelés 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
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2019. évi programok
vállalati ágazat

február 26.

március 19.

április 9.

április 15.

május 14.

június 4.

szeptember 24.

október 29.

november 19.

december 3.

A GDPR alkalmazásának ellenőrzése. Személyi adatok védelme – ügyfélkapcsolatok, munkaügy.
Milyen mélységig kell ellenőrizni a GDPR‐nak való megfelelést? Milyen szabályok vonatkoznak a
belső ellenőrzésre a GDPR‐ral kapcsolatban? Jellemzői hibák, példák, megoldások.
Programvezető: Dr. Jármi Hilda vállalati audit vezető, Rail Cargo Hungária Kft.
Hatékony folyamat‐kockázat‐kontroll struktúra működtetése (A 2018. évi program folytatása)
Következménykezelés, kockázat‐kontroll mátrix, szabályzatirányítást támogató IT rendszer
funkciók. Az integrált bizonyosság
Programvezető: Bozóki Olga CIA, kockázatkezelési és megfelelési szakértő, Vodafone Mo.
Folyamat alapú működési kockázatértékelés konkrét példák feldolgozásával.
A folyamat alapú működési kockázatfelmérési rendszer kiépítésének vezérlőelvei.
Kockázatfelmérési gyakorlatok.
Programvezető: Fekete István ügyvezető, Szigmaszervíz Kft
A logikai keretmátrix mint a projekttervezés egy módszertana, a projekt célokra ható
bizonytalanság elemzése, visszacsatolás a projekttervezésbe, projektirányítás KPI‐k segítségével,
a változások kezelése. Az ismeretek felhasználása a vizsgálatok során.
Programvezető: Kránitz Péter vezetési tanácsadó, ügyvezető, Cequa Kft.
Általános és speciális HR folyamatok ellenőrzése. Speciális munkajogi esetek vizsgálata a
gyakorlatban. Munkaviszony megszüntetése, bónuszok/prémiumok kifizetése, túlórák,
kiküldetések, gépkocsihasználatok ellenőrzése.
Programvezető: Dr. Jármi Hilda vállalati audit vezető, Rail Cargo Hungária Kft.
Etika a gyakorlatban – etikai rendszerek kiépítése, működtetése
(Etika CPE pont szerzési lehetőség)
Programvezető: Dr. Szabó Mónika igazgató, Volánbusz Zrt.
Kockázatalapú ellenőrzési tervezés elemei közelről.
A kockázatkezelés és az ellenőrzési tervezés kétirányú kapcsolata.
Folyamatleltár, kockázatjegyzék, audit univerzum, eredendő és kezelt kockázatok.
Programvezető: Csákvári Péter ügyvezető: Equaltec Kft.
Nagyvállalati ellenőrzési megoldások feldolgozása konkrét példákon keresztül.
Vizsgálatok alapjául szolgáló adatbázisok. Kapacitás‐nehézségek és lehetséges megoldásai.
Részterületi megállapítások kiterjesztése.
Mintavétel‐optimalizálás, folyamat‐hiányosságok feltárása.
Programvezető: Dr. Szabó Mónika igazgató, Volánbusz Zrt.
Felkészülés speciális folyamatok ellenőrzésére.
Miért kell új/speciális folyamatokat auditálni? Feltételek, kockázatok, felkészülés az auditra.
Megközelítés, végrehajtás, javaslatok, riport.
Programvezető: Takács Márton belső ellenőrzési vezető, MOL Nyrt.
Információbiztonsági rések és adatszivárgás kezelése a gyakorlatban
Belső ellenőrzési témák és azok módszertana: tervezési elvek, technikai és szervezési kontrollok,
incidenskezelés és jelentéstétel
Programvezető: Szöllősi Zoltán szenior menedzser, Deloitte Magyarország Kft
A kockázatelemzésre épülő belső folyamati kontrollrendszer felépítése és tesztelése. A tesztelés
szintjei (design és hatékonyság), módszertana, szempontjai, megtervezése, végrehajtása és
dokumentálása gyakorlati példákon keresztül.
Programvezető: Szabó István szenior menedzser, KPMG Tanácsadó Kft
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