GYAKORLATI SZEMINÁRIUM PROGRAMSOROZAT
Egynapos képzések a pénzintézeti belsőellenőrzések 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 programra jelentkezők a tréning előtt kérdéseket és feladatokat kapnak, melyeket a tréning folyamán feldolgoznak.

Programinformációk:
Helyszín: Hotel Hungária City Center, Budapest VII. Rákóczi út 90.
Időtartam: 10.00 – 15.00 óráig
Részvételi díj: 32.900.‐ Ft + áfa / alkalom, mely tartalmazza a szervezés, jegyzet és a vendéglátás díját.

Bérlet kedvezmények:
Részvétel
10 alkalmas bérlet
9 alkalmas bérlet
8 alkalmas bérlet
7 alkalmas bérlet
6 alkalmas bérlet:

Ár
279 500 Ft + áfa
252 000 Ft + áfa
228 000 Ft + áfa
203 000 Ft + áfa
177 000 Ft + áfa

Részvétel
5 alkalmas bérlet:
4 alkalmas bérlet:
3 alkalmas bérlet:
2 alkalmas bérlet:
1 alkalom:

Ár
149 900 Ft + áfa
122.000 Ft + áfa
93 000 Ft + áfa
63 000 Ft + áfa
32 900.‐ Ft + áfa

A programokon való részvétel esetén CPE igazolást adunk: egy alkalom 4 CPE pont.

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.

További felvilágosítás és jelentkezés:
ETK Szolgáltató zRt. Miskolczi Judit, tel: 20/4114409, fax: 1/2223866, miskolczi.judit@etk‐rt.hu

ETK Szolgáltató zRt. Akkreditált felnőttképzési intézmény és vizsgaközpont
1149 Budapest, Angol u. 34. Telefon: 061/222-4043 Fax: 061/222-3866, www.etk-rt.hu
Belső ellenőrzési szolgáltatások és minőségértékelés

2017. évi előadások

január 26.

március 28.

Informatikai kockázatok kezelése pénzügyi szolgáltatóknál ‐ gyakorlati esetekkel
Programvezető: Smohay Ferenc – Kockázatmenedzsment üzletágvezető, ABT Treuhand csoport
Jelentéskészítési gyakorlat: vizsgálati megállapítások és javaslatok megfogalmazása, súlyozása ‐
példákkal. Időszakos beszámolók a vezető testületek számára.
Programvezető: Ludvigh Csilla főosztályvezető, MKB.
Prezentációs tréning
Programvezető: Bolya Imre tréner, karizmatikuseloado.hu

április 13.

Felhő alapú megoldások ellenőrzése
Programvezető: Gaidosch Tamás, MNB

április 27.

Befektetési szolgáltatások ellenőrzése a gyakorlatban, aktuális belső ellenőrzési kihívások ‐ MiFID
II. megfelelés, Bszt. által meghatározott követelmények
Programvezető: Farkas Ádám, E&Y

május 30.

A belső kontroll rendszer: a kontroll rendszer értékelése, az önértékelés gyakorlata, a kontrollok
tesztelése a gyakorlatban
Programvezető: Baki László, kiemelt vezető auditor, MNB

június 15.

Audit munka összehangolásának eszközei ‐ tárgyalástechnika, konfliktusmenedzsment, kérdezési
technikák, kommunikáció
Programvezetők: Gajdos Márton belső ellenőrzési vezető, MNB és Dr. Németh Zoltán tréner,
DrPrezi.hu

szeptember 26.

Kockázat alapú belső ellenőrzés a gyakorlatban, egyes pénzintézeti folyamatokon keresztül
bemutatva ‐ kockázatelemzés, vizsgálati módszertan, vizsgálati technikák
Programvezető: Barna Piroska belső ellenőrzési vezető Erste Bank

október 26.

Értékvesztések ellenőrzése
Programvezető: Faragó Attila igazgató, Belső ellenőrzési Igazgatóság, MFB

november 28.

Szabálytalanságkezelés, szabálytalanságok felderítése, visszaélések megelőzése. Intő jelek az
egyes folyamatokban. Elemzési gyakorlatok.
Programvezető: Pintér Zoltán, Közép‐Európai Régió compliance területének vezetője, BNP Paribas

december 6.

ICAAP – SREP és az MNB felülvizsgálata ‐ Belső Tőkemegfelelési Kézikönyv ellenőrzése, éves MNB
SREP vizsgálatok megállapításainak nyomon követése, különböző kockázati típusok (hitel,
működési, piaci) belső tőkeszámítás során történő figyelembe vétele.
Programvezető: egyeztetés alatt
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