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     IDŐPONT CÍM, ELŐADÓ TÉMA AJÁNLÁS 

    

Január 24. Aktuális MNB ajánlások 

feldolgozása és a DORA 

irányelv 

Programvezető:  

Szegfű László Péter 

osztályvezető, és 

Tikos Anita vezető 

felügyelő Magyar Nemzeti 

Bank 

Az informatikai rendszer biztonságáról szóló 

ajánlások.  

DORA (Digital Operational Resilience Act) – digitális 

működési ellenállóképesség. A kibertámadások elleni 

védekezés összehangolása.  

Pénzügyi 

intézmények, 

Biztosítók 

Február 2. A vagyongazdálkodás 

ellenőrzése 

 

Programvezető: 

Dr. Janza Péter belső 

ellenőrzési vezető, 

Főpolgármesteri Hivatal 

 

A nemzeti vagyon. A vagyongazdálkodás 

rendszere, a tulajdonosi jogok gyakorlása. 

Vagyonkezelés: az átadott vagyon nyilvántartása, 

selejtezése, fejlesztések elszámolása, 

értékcsökkenési politika. Értékesítés, bérbeadás. 

Hatékonyság és átláthatóság. 

 

Közigazgatás- 

köztulajdonú 

gazdasági 

társaságok 

Február 7. Fel lehet-e készülni az 

Állami Számvevőszék 

ellenőrzéseire? 

Programvezető:  

Dr. Sepsey Tamás 

Benedek, MVM, kiemelt 

ellenőrzések osztályvezető 

 

Fel lehet-e készülni az ÁSZ ellenőrzéseire, s ha igen, 

akkor milyen módszerekkel? 

 

Fókuszban a Takarékos tv. 7/J. § (1) bekezdésének 

hatálya alá tartozó társaságok. 

Köztulajdonú 

társaságok 

Február 15. 

 

ANGOL 

NYELVŰ 

PROGRAM 

 

 

1. Machine Learning  

2. Identity and Access 

Management 

Programvezető: 

Ramsés Gallego, CISM, 

CISSP, SCPM, ITI, 

International Chief 

Technology Officer for 

CyberRes 

1. Gépi tanulás – mesterséges intelligencia 

- olyan technológiák, amelyek felerősítik és kiterjesztik a 

hatókörünket, és megsokszorozzák a megoldáshoz 

vezető utakat, 

- mesterséges intelligencia szinte 

megkülönböztethetetlen az emberi természettől, 

számos feladatra alkalmasabb, mint pl. a kiberbiztonság 

és a kommunikációban "elrejtett" minták felfedezése. 

- elengedhetetlen az etikai kérdések megvitatása 

2. Identitáskezelés és hozzáférés-irányítás 

- a szervezet alapvető biztonsági programja 

- kritikus fontosságú annak megértése, hogy ki, mihez, 

hogyan, mennyi időre, honnan hová férhet hozzá. 

- üzleti igény: teljes körű ellenőrzés és átláthatóság az 

érzékeny adatokkal kapcsolatban 

Ágazat-

független 

 

http://www.etk-rt.hu/
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Február 23. Adatvédelem, 

adatbiztonság, GDPR -

audit, IT és jogi oldalról  

Programvezető:  

Hatvani Csaba CIA, CISA, 

Principal Auditor, Európai 

Számvevőszék 

Luxemburg 

Adatvédelem, adatbiztonság, GDPR – áttekintés, 

kockázatok, különböző audit megközelítések, buktatók 

és lehetőségek, jogi környezet, digitalizáció 

 

Ágazat-

független 

 

Március 2. Pénzmosás-megelőzés 

vizsgálata, ellenőrzési 

szempontok és technikák  

Programvezető: 

Barna Piroska belső 

ellenőrzési vezető, és 

Németh Adrienn szenior 

auditor, Erste Bank 

A pénzmosás-megelőzés aktuális kérdései, 

digitalizációs megoldások. A pénzmosás-megelőzés 

főbb területeinek ellenőrzése (kockázatértékelés, 

ügyfélazonosítás, ügyfél- és tranzakciós szűrés, 

bejelentések, szankciók és embargók megvalósítása 

stb.). Ellenőrzési szempontok, technikák, jó gyakorlatok 

a belső ellenőrzésben. 

 

Pénzügyi 

intézmények, 

Biztosítók 

Március 7. Az ellenőrzési program 

kidolgozása. 

A belső ellenőrzés 

jelentései és beszámolói. 

 

Programvezető: 

Dr. Gajdos Márton CIA 

CISA, CFE, Partner, ABT 

Hungária 

A felkészülés, mint a vizsgálat építményének alapozása. 

A vizsgálati program kellő terjedelme és kapcsolódása a 

vizsgálat egyéb folyamataival, valamint a 

kockázatértékeléssel. 

 

A belső ellenőrzési jelentés, mint a vizsgálat outputja. 

Tippek, megfontolásra javasolt szempontok a 

jelentések, beszámolók kialakítására. 

 

Ágazat-

független 

 

Március 21. Értékvesztés, céltartalék 

képzés 

 

Programvezető: 

Dr. Szücs Tamás, 

egyetemi adjunktus, Pécsi 

Tudományegyetem 

Az új standard bevezetése (IFRS9) utáni tapasztalatok, 

illetve a pandémia időszaka alatt különböző 

szabályozási korlátok jelentősen alakították a pénzügyi 

vállalkozások értékvesztési és céltartalékképzési 

gyakorlatát. Milyen elvek mentén célszerű felülvizsgálni 

a megképzett értékvesztést, illetve céltartalékot? Milyen 

tapasztalat jellemzi a hazai és nemzetközi bankokat a 

vírushelyzet kezelésére az értékvesztés és 

céltartalékképzés terén? Hogyan kezelte a 

moratóriumot az értékvesztés képzés? 

Pénzügyi 

intézmények, 

Biztosítók 

Március 30. Készségfejlesztés I.  

Gondolkodási és 

viselkedési minták 

kezelése 

Kommunikációs 

készségek: interjúk és 

tárgyalások 
 

Programvezető: 

Ábel Anita tréner, coach, 

szervezetfejlesztő 

. 

Miért fontos az érzelmi intelligencia a hatékony auditor 

számára?  
Viselkedési kockázat, kritikus gondolkodás és kognitív 

torzítások, amelyek befolyásolják a belső ellenőrök 

megbízhatóságát, következtetéseit és jelentését.  

Nehéz ellenőrzött felek kezelése.  

Kényes tárgyalási szituációk.   

A manipuláció és a támadás kezelése.  

A kemény tárgyaló fél által alkalmazott stratégiák, és 

megfelelő reagálási módok. 

Hazugságfelismerő készségek belső ellenőrök számára. 

 

Ágazat-

független 

 

http://www.etk-rt.hu/
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Április 18. Kiváltó okok és üzleti 

hatások elemzése – a 

szokásos kockázat- és 

kontroll értékeléseken túl 

 

Programvezetők: 

Doszpod Dénes MBA, 

ügyvezető, RiGoCon Kft 

Csákvári Péter, 

Haerington Kft. 

Az utóbbi évek globális eseményei (járvány, beszerzési 

láncok leállása, inflációs- és kamatsokk, energiaforrások 

szűkülése) által kikényszerített új technikák a kockázati 

okok előzetes beazonosítására és értékelésére, a gyors 

és adekvát válaszokra. 

Esettanulmányok stratégiai és taktikai megoldásokra, 

vállalatirányítási módszerekre. Milyen bizonyossági és 

tanácsadói támogatások képzelhetők el a belső 

ellenőrök részéről ezekben az esetekben? 

Ágazat-

független 

 

április 27. Az éves beszámoló 

ellenőrzése 

 

Programvezető: 

Borhy Gabriella, belső 

ellenőrzési szakértő 

Éves beszámoló és mérleg összeállítás vizsgálata. 

Határidők figyelembevétele, alaki és tartalmi 

megfelelőség.  Főkönyv és analitika kapcsolatának 

ellenőrzése. Mérleg analitika alátámasztása. Belső 

szabályzatok, kiemelten a Számviteli politika, az 

Eszközök és források értékelési szabályzata és a 

Leltározási és leltárkészítési szabályzat vizsgálata. 

 

Közigazgatás, 

Köztulajdonú 

vállalatok 

Május 9. Üzletmenet-folytonosság 

menedzsment.    

 

Programvezető: 

Baki László, kiemelt  

vezető auditor, Magyar 

Nemzeti Bank 

 

Üzletmenet-folytonosság menedzsment rendszer 

kialakítása és működtetése az abban részt vevő, érintett 

szakemberek és a belső ellenőr szemszögéből. Az ISO 

22301 számú szabvány. 

 

Belső ellenőrök, kockázatkezelők, compliance 

szakemberek, informatikusok, BCMS-es szakemberek 

számára. 

Ágazat-

független 

 

 

Május 18. 

 

EGÉSZ 

NAPOS 

ANGOL 

NYELVŰ 

PROGRAM 

 

Data Analysis 

 

Programvezető: 

Mark Dekeyser 

Internal Audit Process 

Manager KBC / Board 

Member IIA Belgium 

Data Analysis – angol nyelvű tréning 

A képzés témája a Data Analytics-re orientált közép- és 

fejlett Excel-funkciók gyakorlati bemutatása, példákkal, 

feladatokkal 

Ágazat-

független 

 

Május 24. Megfelelési tevékenység a 

köztulajdonú 

társaságoknál 

 

Programvezető: 

Dr. Lukács Zsolt 

gazdálkodási ellenőrzési 

osztályvezető, MVM Zrt. 

MVM 

 

A compliance tevékenység működtetésének ellenőrzése 

köztulajdonban álló gazdasági társaságnál 

A compliance tevékenység tervezésének, a szervezetbe 

történő integrálásának vizsgálata 

 

Köztulajdonú 

társaságok 

 

június 6. HR menedzsment 

 

Programvezető: 

Dr. Jármi Hilda, belső 

ellenőrzési vezető, 

munkajogász, Rail Cargo 

Zrt. 

Jogszabályi változások a HR területén. A home office, 

távmunka: szabályozás és kihívások. 

Teljesítményértékelési rendszer. Alapelvek, 

célkitűzések, a folyamat megszervezése, monitoring. 

Ágazat-

független 

 

http://www.etk-rt.hu/
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Szeptember 

21. 

A belső ellenőrzés 

tervezési folyamatai. 

 

Programvezető: 

Dr. Gajdos Márton CIA 

CISA, CFE, Partner, ABT 

Hungária 

 

Hogyan ne tévedjünk el az audit univerzumban? 

Kockázatértékelés szempontjai és gyakorlata a belső 

ellenőrzés tervezéséhez 

A belső ellenőrzés, mint kockázat-előrejelző (risk 

anticipator) 

2023 és 2024 fő kockázatai – ahogy a szakma látja 

 

Vállalatok, 

Pénzügyi 

intézmények, 

Biztosítók 

 

Szeptember 

26. 

A belső ellenőrzés 

tervezése 

 

Programvezető: 

Dr. Janza Péter, belső 

ellenőrzési vezető, 

Főpolgármesteri Hivatal 

Az éves belső ellenőrzési terv készítésének folyamata. 

Információk összegyűjtése, értékelése, 

kockázatfelmérés, kockázatelemzés. Az egyes 

ellenőrzések kapacitásszükségletének becslése. A 

szervezet sajátosságainak és a vezetői preferenciák 

figyelembevétele. 

Köztulajdonú 

vállalatok, 

Közigazgatás, 

Vállalatok 

 

Október 5. Készségfejlesztés II.: 

változáskezelés 

 

Programvezető: 

Ábel Anita tréner, coach, 

szervezetfejlesztő 

 

Mi a változás, milyen típusai vannak?  

Hogyan éljünk, dolgozzunk, fejlődjünk és boldoguljunk a 

változó környezetben, milyen eszközök, módszerek 

segítenek ebben? Mi jellemzi a külső környezeti 

változásokra adott reakcióink folyamatát? Mik az 

ellenállás okai? Hogyan alkalmazkodjunk a folyton 

változó környezethez?  

Hogyan tudunk hatni a saját változásunkra? 

Ágazat-

független 

 

Október 10. Kihívások és válaszok a 

beszerzési folyamat 

ellenőrzésében: 

kockázatok, kontrollok, 

teljesítménymérés, a 

visszaélések elkerülése 

 

Programvezető: 

Simon-András Henrietta, 

MOL Nyrt. 

Manuális és automatikus kontrollok és tesztelésük. 

Kulcskockázatok és kezelésük a beszerzési 

folyamatban. A visszaélések megelőzése és feltárása, 

hatékonysága. 

Beszerzői teljesítményértékelés, költséghatékonyság, 

KPI-ok.  A szállítói értékelés alkalmazása.  

Vállalatok, 

Köztulajdonú 

társaságok 

október 19. A vizsgálatok jogi és üzleti 

kockázatai 

 

Programvezető: 

Pintér Zoltán CFA, Fraud 

szakértő 

A vizsgálat kockázatai – a vizsgálatok során elkövethető 

hibák. A felmerülő kockázatok kezelésének jogi 

lehetőségei, következmények, megoldási javaslatok 

konkrét példákon keresztül. Számonkérés / 

következmény menedzsment. 

Ágazat-

független 

 

november 7. Financial crime – pénzügyi 

bűnözés 

 

 

Szervezés alatt  

http://www.etk-rt.hu/
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november 16. Folyamatauditok, 

folyamatelemzés 

 

Programvezető:  

Hatvani Csaba CIA CISA, 

Principal Auditor, Európai 

Számvevőszék 

Luxemburg 

Üzleti folyamatok elemzése és fejlesztése – 

folyamataudit, folyamatbányászat, a végpontok közötti 

folyamatok feltérképezése, kockázatok és kontrollok 

 

Ágazat-

független 

 

november 23. Elektronikus biztonsági 

rendszerek 

üzemeltetésének 

ellenőrzése.  

A biztonságtudatosság 

tesztelése. 

 

Programvezető: 

Baranyai Csaba vezető 

audit szakértő 

MVM Services Zrt 

Az elektronikus biztonságtechnikai rendszerek 

üzemeltetésének kihívásai az információs 

társadalomban - fizikai biztonsági / elektronikus 

biztonsági rendszerek üzemeltetésének ellenőrzése  

Az awareness, avagy a CISA szent Grálja –  

A biztonságtudatosság tesztelése 

 
 

Ágazat-

független 

 

 

http://www.etk-rt.hu/
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