GYAKORLATI SZEMINÁRIUM
Egy napos képzések a közszféra belső ellenőrzésének gyakorlati tudnivalóiról
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 programra jelentkezők a tréning előtt kérdéseket és faladatokat kapnak, melyeket a tréning folyamán feldolgoznak.

BEMSZ Szakértői Névjegyzék:



A programsorozat legalább 7 előadásán való igazolt részvétel esetén jogosulttá válik a BEMSZ Szakértői
Névjegyzékébe való felvételre, két évre.
A programsorozat 4 előadásán való részvétel esetén a Szakértői Névjegyzékben való szereplésének érvényességét
kettő évvel meghosszabbítjuk.

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


Részvételi díj a közszférában foglalkoztatott szakemberek számára: 25.900.‐ Ft + áfa / alkalom,
mely tartalmazza a szervezés, jegyzet és a vendéglátás díját.
Kedvezményes bérletek:
Alkalmak
9 alkalmas bérlet:
8 alkalmas bérlet:
7 alkalmas bérlet:
6 alkalmas bérlet:
5 alkalmas bérlet:
4 alkalmas bérlet:
3 alkalmas bérlet:
2 alkalmas bérlet:
1 alkalom:

Ár
179 500 Ft + áfa
167 500 Ft + áfa
150 500 Ft + áfa
132 000 Ft + áfa
112 500 Ft + áfa
91 600 Ft + áfa
69 900 Ft + áfa
48 000 Ft + áfa
25 900 Ft + áfa



Részvételi díj a vállalkozásoknál dolgozók számára: 34.000.‐ Ft + áfa/alkalom,
mely tartalmazza a szervezés, jegyzet és a vendéglátás díját.
Kedvezményes bérletek:
Alkalmak
9 alkalmas bérlet:
8 alkalmas bérlet:
7 alkalmas bérlet:
6 alkalmas bérlet:
5 alkalmas bérlet:
4 alkalmas bérlet:
3 alkalmas bérlet:
2 alkalmas bérlet:
1 alkalom:

Ár
259 500 Ft +áfa
236 000 Ft + áfa
210 000 Ft +áfa
183 000 Ft +áfa
155 000 Ft + áfa
124 000 Ft +áfa
94 500 Ft +áfa
64 000 Ft +áfa
34 000 Ft +áfa

Jelentkezés: ETK Szolgáltató zRt. Miskolczi Judit, 0620 411 4409
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2017. évi előadások

január 24.

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.

február 14.

Ellenőrzési nyomvonalak különböző változatai, elkészítésük, használatuk. Pénzügyi és szakmai
nyomvonalak. Folyamatleírások, folyamatleltár. Összefüggések a szabályozói környezetben.
Programvezető: Dr. Saly Ferenc, ny. ÁSZ főtanácsos

március 21.

április 19.

május 16.

június 13.

Jelentéskészítési gyakorlat. A jelentések legfontosabb üzenetei és azok megjelenítése.
Megállapítások alátámasztása. Segédeszközök. Prezentációs tréning ‐ a sikeres prezentáció titkai.
Programvezetők: délelőtt: Varmuzsa Péter, szabályozási koordinátor, Nemzeti Közlekedési
Hatóság, délután: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 árképzés a gyakorlatban
Programvezető: Borhy Gabriella, belső ellenőrzési vezető, Jambriella Kft
Audit munka összehangolásának eszközei ‐ tárgyalástechnika, konfliktusmenedzsment, kérdezési
technikák, kommunikáció.
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

szeptember 19.

Belső ellenőrzés tervezése, a kockázatelemzés menedzselése
Programvezető: Varmuzsa Péter, szabályozási koordinátor, Nemzeti Közlekedési Hatóság

október 17.

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

november 14.

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
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