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Civil szervezetek beszerzési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata - társaságok
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Belső ellenőrzés – Belső kontroll (14)
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Ellenőrzési megállapítás minták (13)

Kockázatkezelés - kockázati leltár minták (10)

Ellenőrzési nyomvonal minták (15)

Informatikai megállapítás minták
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Vagyongazdálkodás kockázatai

Gazdálkodás ellenőrzési nyomvonala - önkormányzati tulajdonú társságok

Éves tervezés – ellenőrzési megállapítások
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Compliance - megfelelés ellenőrzési megállapításai
Integritás menedzsment – ellenőrzési megállapítások
SZISEK megállapítások
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Költségvetés tervezése
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Számviteli nyilvántartás és elszámolás
Adóhatósági tevékenység, adóztatás
Az operatív gazdálkodás egyes területei

Jogszabálymódosítások magyarázata (12)
A Bkr. belső ellenőrzésre vonatkozó, 2021. január 1-től hatályos módosításai

A Bkr. a belső kontrollrendszerre vonatkozó, 2021. január 1-től hatályos változásai

A Takarékosi törvény 2021. január 1-től hatályos, belső ellenőrzést érintő megváltozott előírásai

Az Ávr. kötelezettségvállalásokra vonatkozó, 2021. január 1-től hatályos módosításai

A Számviteli törvény 2021. január 1-től hatályos, a Számviteli politika tartalmát érintő megváltozott előírásai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény munkaügyi szabályzatot érintő 2021. januártól hatályos változásai

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről szóló törvény 2020. évi változásai

A közfeladatot ellátó szervek iratkezeléséről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2020. évi változásai

A Munka törvénykönyvének a munkaügyi szabályzatot érintő 2021. 01.01-től hatályos változásai

A Kbt. módosításával összefüggő belső szabályzatok aktualizálása - 2020. január

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 2019. évi módosítása

A Bkr. módosításának 2020. január 1-től hatályos hatása a vonatkozó szabályzatokra (BEK, BKSZ)

