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Az ETK Szolgáltató zRt-t (Első Tőzsdeklub néven) 1998-ban alapították magánszemélyek elsősorban 
kisbefektetők képzésére, tőzsdei ismereteik bővítésére. A tevékenységi kör azóta jelentősen bővült: az 
oktatás – szolgáltatás – tanácsadás hármas egységének működtetésével támogatjuk partnerinket. 

- a belső ellenőrzési oktatási programok értékes oklevekkel; 
- belső ellenőrzési szolgáltatások magas szintű minőségbiztosítás mellett; 
- belső ellenőrzési rendszerek külső minőségértékelése az IIA szabványok szerint; 
- kockázatkezelési rendszerek kialakítása, működtetés, fejlesztése; 
- megfelelést támogató szervezeti egységek kialakítása, megfelelési tanácsadás; 
- a Szabályozási Tudástár, ahol folyamatosan frissülő szabályzatmintákat és szervezetfejlesztési 

(ellenőrzési és kockázatkezelési) szakanyagokat publikálunk a közszféra és az üzleti szektor 
számára egyaránt.  

Az ETK zRt. piacvezetőként, a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezetével szoros együttműködésben 
2004. óta nyújt belső ellenőrzési képzéseket, compliance, fraud és kockázatmenedzsment oktatásokat 
valamennyi ágazat számára, valamint keresettek az e-learning tananyagaink is. Kibocsátott okleveleink 
elismertek a munkaerőpiacon.  

A belső ellenőrzési szolgáltatás dinamikusan fejlődő ágazatunk: jelenleg 25 szervezetnél látunk el 
állandó jelleggel ilyen irányú feladatot. Egyedi auditokat is végzünk az üzleti szektor és a köztulajdonú 
vállalatok számára egyaránt. Részt veszünk belső kontroll rendszerek fejlesztésében, és sikeres 
ágazatunk a belső ellenőrzési rendszerek független külső minőségértékelése is.  

Támogatjuk az integrált kockázatkezelési rendszerek kialakítását, működtetését is. A megfelelően 
kialakított kockázatmenedzsment tevékenység jelentős értéket teremthet a szervezetek számára, és 
ehhez kipróbált, gyakorlati megközelítésű módszertant dolgoztunk ki. Módszertanunkat egyre több 
szervezet alkalmazza, jelenleg is több projekten is dolgozunk. Többnapos, népszerű tréningjeinken 
évek óta képezzük a kockázatkezelési szakembereket.  

Az ETK Szolgáltató zRt. már számos hazai köztulajdonban álló vállalat, és közintézmény számára 
segített a megfelelési folyamatok erősítésében. Gyakorlati ismereteinket felhasználva olyan 
megközelítést dolgoztunk ki, ami megbízóink számára testre szabott és költséghatékony megoldást 
biztosít a 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendeletnek való megfelelésben. 

Társaságunk fennállása alatt mintegy 150 hazai szakmai konferenciát szervezett esetenként több száz 
fő részvételével. Az ETK zRt. nemzetközi szintű szereplése is erős: a USAID program keretein belül 9 
alkalommal szerveztünk egyhetes szakmai tréningeket Kelet- és Dél-Európából érkező csoportoknak, 6 
nagyszabású nemzetközi konferenciát, több képzési programot tartottunk a belső ellenőrzés és a 
minőségértékelés (QA) területén. Rendezvényeinket megtisztelték előadásaikkal az üzleti szektor 
elismert szereplői, miniszterek, államtitkárok, ÁSZ elnökök és az IIA Global több elnöke is.  

Az ETK zRt. 1999. óta működteti önkormányzati klubját szakmai fórumokkal, évi 10 klubnappal a 
Gundel étteremben. Az önkormányzati szakemberekkel jelenleg az interaktív onkormanyzatiklub.hu 
portálon kommunikálunk, ahol a legfontosabb híreket, információkat foglaljuk össze. Az oldal sikerét 
jelzi a számtalan hozzászólás, és napi átlagban 2000 feletti egyedi látogató.  

Az ETK zRt. már 1998-ban megkezdte szakmai kiadványainak terjesztését. Az „ETK pénzügyi 
füzetekben” a lakosság számára mutatjuk be egy-egy pénzügyi, tőzsdei, biztosítási termék sajátosságait 
közérthető módon, 32 címen, 150 ezer feletti eladott példányszámmal. Rendkívül keresettek 
szakkönyveink is, elsősorban a belső ellenőrzés, a kockázatkezelés területén. 

Egyik legújabb szolgáltatásunk a folyamatosan bővülő Szabályozási Tudástár, amely éves előfizetés 
mellett nyújt sokrétű támogatást a kis- és nagyvállalatok, köztulajdonú vállalatok és költségvetési 



szervek számára. Egyedülálló szabályzatminta gyűjteményünk 6 kategóriában biztosít könnyen testre 
szabható dokumentumokat, miközben hírleveleinkben azonnal értesítjük partnereinket, ha egy 
jogszabály miatt módosítani kell egy-egy szabályzatot. Szervezetfejlesztési blokkunk 3 kategóriában 
(ellenőrzési megállapítások, ellenőrzési nyomvonalak, kockázati leltárak) tartalmaz dokumentum 
mintákat, segítve partnereinket a hatékony működésben.  

Az ETK zRt. látja el a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete és az Egészségporta Egyesület titkársági 
feladatait.  

Referenciáinkból:  

- MÁV-START Zrt. – belső ellenőrzési rendszer független külső minőségértékelése  
- Szerencsejáték Zrt. – belső ellenőrzési rendszer független külső minőségértékelése  
- Nemzeti Közlekedési Hatóság – belső ellenőrzési rendszer független külső minőségértékelése 
- 104 felszámoló szervezet – belső ellenőrzési rendszer kiépítése 
- Budapest Airport Zrt. – belső ellenőrzési rendszer fejlesztésének támogatása 
- Folyamatos belső ellenőrzési szolgáltatások 25 szervezetnél 
- Pénzügyminisztérium – belső kontroll kézikönyv elkészítése 
- Process Solution Kft. – kontrollok auditálása 
- TEMPUS Közalapítvány – kockázatmenedzsment rendszer kialakítása, fejlesztése 
- NHKV Zrt. – kockázatmenedzsment rendszer kialakítása, fejlesztése 
- Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet – kockázatkezelési tanácsadás 
- Alkotmánybíróság – belső kontrollrendszer értékelése, fejlesztése 
- Balatonföldvár, Polgármesteri Hivatal – belső kontrollrendszer értékelése, fejlesztése  
- Egyedi auditok: Szerencsejáték Zrt, NHKV Zrt. Településellátó Szervezet, Göd 
- Informatikai rendszerellenőrzések: TEMPUS Közalapítvány, Kőbánya, Polgármesteri Hivatal, OMSZI 

Intézményellátó Nonprofit Kft, Budapest Bábszínház 
- GDPR megfelelés biztosítása: Kazincbarcika, Polgármesteri Hivatal, TEMPUS Közalapítvány 
- Szervezetfejlesztési projektek: Terézváros, Polgármesteri Hivatal, Tab, Polgármesteri Hivatal, 

Kőbánya, Polgármesteri Hivatal 
- MFB Zrt. –vezetői és belső ellenőri tréningek az erdészeti vállalatok számára 
- Zuglói Polgármesteri Hivatal – belső kontrollrendszer képzési program 
- Takarékszövetkezetek – OKJ-s képzések lebonyolítása 
- SPAR Magyarország – komplex oktatási program 

Oldalaink: 

ETK zRt: etk-rt.hu 
Tanfolyamok: belsoellenorzes.hu 
Szabályozási Tudástár: szabalyzatok.hu 
ETK Önkormányzati Klub: onkormanyzatiklub.hu 


