GYAKORLATI SZEMINÁRIUM
Egynapos képzések a vállalati 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 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.

Programinformációk:
Helyszín: Hotel Hungária City Center, Budapest VII. Rákóczi út 90.
Időtartam: 10.00 ‐15.00 óráig.
Részvételi díj: 36.500.‐ Ft + áfa / alkalom,
mely tartalmazza a szervezés, jegyzet és a vendéglátás díját.

Kedvezményes bérletek:
Részvétel
10 alkalmas bérlet
9 alkalmas bérlet
8 alkalmas bérlet
7 alkalmas bérlet
6 alkalmas bérlet:

Ár
309 500 Ft + áfa
283 500 Ft + áfa
256 000 Ft + áfa
227 500 Ft + áfa
198 000 Ft + áfa

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

Ár
167 500 Ft + áfa
136 00Ft + áfa
103 500 Ft + áfa
69 900 Ft + áfa
36 500 Ft + áfa

Jelentkezés és további felvilágosítás:
ETK Szolgáltató zRt. Miskolczi Judit, 0620/411 4409, 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 31.

Vállalati gépjármű javítási és üzemeltetési részlegek ellenőrzése, vállalati gépjármű
használatának szabályozása, Programvezető: Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó

március 1.
június 8.

Jelentéskészítési gyakorlat. A jelentések legfontosabb üzenetei és azok megjelenítése. Értékelési
eszközök és azok dokumentációja. Megállapítások alátámasztása. Ajánlás a hiba, hiányosság
megoldására, probléma kijavítására. Esettanulmány feldolgozása.
Programvezető: Láposi Zsuzsanna, Internal audit senior manager, Visteon Hungary
Prezentációs tréning ‐ a sikeres prezentáció titkai
Programvezető: Bolya Imre tréner, karizmatikuselőadó.hu

április 3.

Felhő alapú megoldások ellenőrzése
Programvezető: Gaidosch Tamás, MNB

április 20.

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

május 23.

június 14.

Audit munka összehangolásának eszközei ‐ tárgyalástechnika, konfliktusmenedzsment, kérdezési
technikák, kommunikáció
Programvezetők: Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó, BEMSZ szekcióvezető + Dr. Németh Zoltán
tréner, DrPrezi.hu
Follow up – belső ellenőrzési megállapítások nyomon követése. Informatikai rendszerrel
támogatott nyomon követés szemben a manuális folyamattal. A nyomon követés gyakorisága és
annak dokumentálása. Mit kezdjünk a be nem tartott határidőkkel? Le nem zárt audit problémák
kezelése. Mintaválasztás, tesztelés a nyomon követés során. Esettanulmány feldolgozása.
Programvezető: Láposi Zsuzsanna, Syngenta Head of Financial Compliance EAME

szeptember 20.

Adatelemzés hagyományos technikákkal. Cél a bizonyosság megszerzése az adatok elemzése
által. Az Excel kimutatás vezérlő; alapok és gyakorlatok, Excel beépülő modulok alkalmazása.
Hogyan kell megvalósítani? Konkrét audit feladatok példaszerű bemutatása a gyakorlatban.
Programvezető: Gyepessy Ferenc, belső ellenőrzési vezető, Fővárosi Vízművek

október 25.

Információbiztonsági rések és adatszivárgás kezelése a gyakorlatban
 Az új EU adatvédelmi rendelet jogi, üzleti és informatikai hatása a hazai vállalatokra. A
követelmények bemutatása gyakorlati szempontból, a felkészülés szükséges lépesei,
kockázatok buktatók és ismertetése.
 Belső ellenőrzési vizsgálatok az információ biztonság és adatvédelem területén: hatókör,
megközelítés, főbb technikai és szervezési kontrollok, incidenskezelés és jelentéstétel.
Programvezető: Szöllösi Zoltán, szenior menedzser, Deloitte

november 21.

A kontroll rendszer felmérése, értékelése. A kontrollok működésének önértékelése ‐ control self‐
assessment. Hogyan teszteljük a kontrollokat. Kontrollok költségeinek elemzése.
Programvezető: Dr. Jármi Hilda, Vállalati audit vezető, Rail Cargo Hungaria Zrt.

december 5.

Személyi és vagyonbiztonsági rendszerek belső ellenőrzése (munkavédelem, tűzvédelem,
biztonsági szolgálatok, adatvédelem, titkos ügykezelés, személyiségi jogok védelmének
ellenőrzése),
Programvezető : Dr. Buxbaum Miklós audit tanácsadó, BEMSZ szekcióvezető
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