
                      

ÁGAZATI SZEMINÁRIUM PROGRAMSOROZAT

Egynapos képzések a közigazgatás 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 gyakorlaton a társszakmák legkiválóbb trénerei is szerepet kapnak, hogy szélesítsék az ellenőrök eszköztárát, 
további segítséget nyújtva munkájukhoz.

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:

Időtartam: 10.00 -15.00 óráig.
Helyszín: Hotel Hungária City Center, Budapest VII. Rákóczi út 90. 
A részvételi díjak tartalmazzák a jegyzet és a külön továbbszámlázott vendéglátás díjait.
További információk, jelentkezés: ETK Szolgáltató zRt. Miskolczi Judit, miskolczi.judit@etk-rt.hu, 20/4114409

Kedvezményes bérletvásárlási lehetőség A bérlet átruházható.
Az árak 2018. december 31-ig történő pénzügyi teljesítés esetén érvényesek.

                         Részvételi díj közigazgatásban dolgozók számára: 27.500.- Ft + áfa / alkalom

Bérlet Ár Bérlet Ár
9 alkalmas 197.500 Ft + áfa 5 alkalmas 120.000 Ft + áfa
8 alkalmas 4 alkalmas 97.600 Ft + áfa
7 alkalmas 161.000 Ft + áfa 3 alkalmas 74.400 Ft + áfa
6 alkalmas 141.000 Ft + áfa 2 alkalmas 51.000 Ft + áfa

                       Részvételi díj vállalkozásnál dolgozók számára 34.500.- Ft + áfa / alkalom

Bérlet Ár Bérlet Ár
9 alkalmas bérlet 270.000 Ft + áfa 5 alkalmas 159.900 Ft + áfa
8 alkalmas bérlet 244.000 Ft + áfa 4 alkalmas 130.000 Ft + áfa
7 alkalmas bérlet 217.000 Ft + áfa 3 alkalmas 99.900 Ft + áfa
6 alkalmas bérlet: 189.000 Ft + áfa 68.000 Ft + áfa
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2019. évi program

Közigazgatási ágazat

január 28.

Ellenőrzési gyakorlatok. Megfelelés a céloknak, a felső vezetésnek, a jogszabályoknak és a 
nemzetközi sztenderdeknek. Jó gyakorlatok a vizsgálat indításánál és lefolytatásánál, a 
bizonyítékok gyűjtésénél és feldolgozásánál.
Programvezető: Varmuzsa Péter, Nemzeti Útdíj Zrt.

február 25.

Folyamatalapú ellenőrzések - A folyamatokba épített kontrollok értékelése
A több szervezetet egységet érintő folyamat kapcsolódásai az egyes nyomvonalakban, ezek 
feltárása és a kapcsolódó közös kontrollok ellenőrzése.
Programvezető: Dr. Janza Péter, Főpolgármesteri Hivatal

március 18.

A belső ellenőri készségek fejlesztése. Kérdezéstechnika: alapszabályok, a kérdések célja, 
tárgyalási holtpontok kezelése. Konfliktuskezelés: hozzáállás a konfliktusokhoz, 
konfliktuskezelési technikák. Kommunikációs technikák.
Programvezető: Bartha Anikó HR tanácsadó, coach, tréner

április 8.

Megállapítások az ellenőrzésben. Esettanulmányok feldolgozása
A megállapítások típusai, következményei. Egyeztetés – tennivalók egyet nem értés esetén.
Példák, eljárások.
Programvezető: Dr. Saly Ferenc Ny. ÁSZ főtanácsos

május 13.

Kockázat alapú éves tervezés - a kockázatmenedzsment eredményeinek felhasználása
Milyen módon konvertálható a szervezeti kockázat elemzés ellenőrzési kockázattá. 
A cél elérésére irányuló kockázat és a folyamat kockázat elkülönítése és felhasználása az 
ellenőrzés tervezéséhez. 
Programvezető: Dr. Janza Péter Főpolgármesteri Hivatal

június 3.

Folyamatok működésének fenntarthatósága, működtetésének biztosítása – üzletmenet 
folytonossága, ezen belül folyamatok, informatikai rendszerek folyamatos működésének 
biztosítása, valamint válaszadás a krízishelyzetekre.
Programvezető: Gál Gergely vezetési tanácsadó, Vialto Kf

szeptember 23.

Beszerzések, közbeszerzések ellenőrzése - check-lista közös kidolgozása. Nem-megfelelés 
típusok elemzése.
Programvezető: Dr. Saly Ferenc Ny. ÁSZ főtanácsos

október 28.

Belső ellenőrzés és a védelmi vonalak. A compliance tevékenység a közszférában 
Együttműködések, információ áramlás, lehatárolások: a belső ellenőrzés, valamint a megfelelési 
felelős, az integritás felelős és a kockázatkezelés tevékenységének összehangolása.
Programvezető: Varmuzsa Péter Nemzeti Útdíj Zrt.

november 18.

Teljesítmény ellenőrzések – esettanulmányok feldolgozása
Felkészülés, adatgyűjtés. Mutatószámok kiválasztása, módszertani specialitások. A vizsgálat 
lefolytatása.
Programvezető: Borhy Gabriella belső ellenőrzési vezető, Jambriella Kf
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