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M E G H Í V Ó  
EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser 

EOQ Information Security System Manager (ISSM) 
témájú, öt napos szakmai tanfolyamra 

Helyszín: Budapest (a résztvevők számától függően később kerül meghatározásra) 
Időpont: 2012. március 19-23. (hétfő-péntek) 
Az Európai Unió országaiban nagy hangsúly fektetnek a harmonizált irányelveknek megfelelő 
szakember regisztráció minél alaposabb és hatékonyabb alkalmazására és elterjesztésére. Az EOQ 
MNB is részese ennek a tevékenységnek. Napjainkig több mint 70 ezer EOQ tanúsítványt adtak ki, 
ezen belül Magyarországon közel a 2500-at. A szaktudás európai szintű elismerése kulcsfontosságú 
motiváló tényezőt jelent. Az EOQ tanúsítvány megszerzésével megsokszorozódnak a nemzetközi 
munkalehetőségek, mivel az elősegíti a munkaerő szabad áramlását az Európai Unió országai 
között. 

40 órás tanfolyam, amely a következő főbb témaköröket tartalmazza: 
• Információbiztonság fejlődése a szabványok tükrében. 
• Az ISMS működtetése (a PDCA alkalmazásával). 
• Az információbiztonság szervezete, és a személyi követelmények. 
• Fizikai biztonság, valamint a nem elektronikus adatok biztonsági kérdései. 
• A kommunikáció és üzemeltetés, valamint az információs rendszerek biztonsági követelményei. 
• A hozzáférés ellenőrzés követelményei. 
• Az információs vagyon és veszélyeztetettsége. 
• A kockázatok felvétele, becslése, értékelése és kezelése. 
• Mérések és vizsgálatok az információbiztonsági intézkedésekben. 
• Az ISMS auditálása. 

Az előadásokat és konzultációkat az információbiztonság területén elismert szakemberek tartják: 
Dr. Horváth Zsolt, Krauth Péter, Oláh Tamás, Tarján Gábor, Vilhelm Zsolt 

Mindezt a tudást 5 nap alatt kötetlen hangulatban, professzionális előadókkal, részletes 
dokumentációval és gyakorlati tapasztalatok elmélyült megvitatásával kívánjuk a résztvevők 
számára elérhetővé tenni. A részletes tananyagot kizárólag a résztvevők kapják meg, amit – a 
copyright szabályainak betartása mellett – a későbbiekben is jól tudnak hasznosítani. 

A tanfolyam időrendje: Minden nap 9.00-17.00 között (1 órás ebédszünet) Hétfői kezdés: 10.00 
Feltételek az EOQ tanúsítvány megszerzéséhez a tanfolyam elvégzésén és a sikeres vizsgán 
kívül: 
• Felsőfokú végzettség, 
• Érvényes „EOQ Minőségügyi Rendszermenedzser” tanúsítvány, 
• Az információbiztonság területén legalább 2 év gyakorlat. 
Az EOQ és az EOQ MNB tanúsítvány érvényességi időtartama 3 év. 
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Az „EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser” tanúsítvány megszerzésének díjtételei 
ÁFA mentesek, amelyek a következőképpen tevődnek össze: 

5 napos, 40 órás tanfolyam 114 000,- Ft 
Írásbeli és szóbeli vizsga (1-1 alkalom) 17 000,- Ft 
Eljárás, regisztráció 17 000,- Ft 
EOQ tanúsítvány és plasztikkártya, EOQ MNB 
tanúsítvány 

17 000,- Ft 

Mindösszesen 165 000,- Ft 

Jelentkezési határidő: 2012. március 9. 
Azok a szakemberek (pl. informatikusok), akik nem rendelkeznek érvényes „EOQ 
Minőségügyi Rendszermenedzser” tanúsítvánnyal – azonos tartalmú képzés mellett – „EOQ 
MNB Információbiztonsági Megbízott” tanúsítványt kapnak. 
Részvételi díj: 165 000,- Ft („EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser” részére) 
 148 000,- Ft („EOQ MNB Információbiztonsági Megbízott” részére) 
A részvételi díj tartalmazza a tanfolyamon nyújtott egyéb ellátást (ebéd, napközben kávé, üdítő, 
aprósütemény), a tanfolyam kiadványát, a vizsga és a regisztráció díját, valamint a sikeresen 
vizsgázók számára az EOQ tanúsítványt és plasztikkártyát („EOQ Információbiztonsági 
Rendszermenedzser” részére), az EOQ MNB tanúsítványát, továbbá a közzétételt az EOQ MNB 
honlapján, a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban és az EOQ MNB Évkönyvében. 
A résztvevőnek nyújtott vendéglátás költsége (étkezés) adóköteles, amit a munkáltató/kifizető 
köteles befizetni (SZJA törv. 69 § (1). F. pontja). 

Mindkét díjtétel 3 éves tagdíj-mentességet biztosít az opcionális EOQ MNB tagságra a 
következők szerint: 
1. A tagdíjmentesség mind az EOQ MNB egyéni tagjaira, mind jogi tagjainak képviselőire 

vonatkozik. Jogi tagok képviselőinek esetén a jogi tagsági alapdíj (jelenleg 30.000 Ft/év 3 
képviselő megnevezése mellett) nem módosul, azonban egy további képviselő költségvonzat 
nélkül bejelenthető.  

2. Az adott évre esetlegesen már befizetett egyéni EOQ MNB tagsági díj visszautalására időbeli 
átfedés esetén sincs lehetőség. 

3. Akik eddig nem voltak az EOQ MNB tagjai opcionális Belépési Nyilatkozatot és belépés esetén 
értelemszerűen 3 évi tagdíjmentességet kapnak. 

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk: 
• Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon – faxon, e-mailen vagy postán küldve – lehetséges.  
• A résztvevők száma korlátozott, ezért a jelentkezőket időrendi sorrendben fogadjuk el. 
• A jelentkezéseket a jelentkezési határidő után a számla megküldésével egyidejűleg igazoljuk vissza. 
• Lemondási határidő: a tanfolyamot megelőző 10. munkanap. 
• További felvilágosítást az EOQ MNB Központi Titkársága ad. Tel: (1) 212-8803 

Mellékletek: 
• Jelentkezési lap az „EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser” képzésre 
• Jelentkezési lap az „EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser” vizsgára 
• Jelentkezési lap az „EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser” szakember 

tanúsításhoz/regisztráláshoz 
• Nyilatkozat 
• EOQ MNB Szakembertanúsítás – Szakmai Magatartási Szabályzat 
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J e l e n t k e z é s i  l a p  
EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser 

(ISMSM - Information Security Management System Manager) 
témájú öt napos szakmai tanfolyamra 

Helyszín: Budapest (a résztvevők számától függően később kerül meghatározásra) 
Időpont: 2012. március 19-23. (hétfő-péntek) 

Jelentkező neve:....................................................................................................................................  

Beosztása: .............................................................................................................................................  

Munkahelyének neve: ..........................................................................................................................  

Címe: ....................................................................................................................................................  

Telefon:.....................................      Fax: ..............................   e-mail: ................................................  

Számlázási cím (vevő, aki részére a számla kiállítandó):.....................................................................  

................................................................................................................................................................  

Számla postázási címe (ha eltér az előzőtől):.......................................................................................  

.....................................................................................................................................  

Elfogadja a következő 3 évre felajánlott tagdíjmentes EOQ MNB tagságot:  igen nem 

Postát hova kéri:  lakcím munkahely 

Előzetes tudásszint felmérést kér-e?  igen nem 

………………………….., 2012. ………………….. ………………………….. 
cégszerű aláírás 

Jelentkezési határidő: 2012. március 9. 

Részvételi díj: 165 000,- Ft („EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser” részére) 
  148 000,- Ft („EOQ MNB Információbiztonsági Megbízott” részére) 

Visszaküldendő a következő címre: EOQ MNB  1530  Budapest, Pf. 21 
Fax: (1) 212-7638, info@eoq.hu 

Az aláírt Jelentkezési lap beküldése szerződésnek minősül. 
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Jelentkezési  lap 
EOQ MNB vizsgára EOQ, illetve EOQ MNB tanúsítvány 

megszerzéséhez 

 SZAKEMBER KATEGÓRIA: 

EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser  
EOQ MNB Információbiztonsági Megbízott  

 A JELENTKEZÉS ALAPJA KORÁBBI KÉPZÉS ELVÉGZÉSE: 
Az EOQ MNB tanfolyama (2012. március 19-23.) 

 JELENTKEZŐ NEVE: ..........................................................................................  

Legfelső iskolai végzettsége: ..........................................................................................................  

Születési helye: .................................…………….   Időpontja:.....................................................  

 MUNKAHELYÉNEK: 

Neve: ...............................................................................................................................................  

Címe (irányítószámmal): ................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

Munkahelyi beosztása:....................................................................................................................  

Tel.: ..................……..  Fax:..............….…..………  E-mail: ........................................................  

 SZÁMLÁZÁSI CÍM (ha a munkahelyétől eltérő): 

Név:.................................................................................................................................................  

Cím (irányítószámmal): ..................................................................................................................  

........................................................………..…...............................................................................  

A vizsganapok meghirdetésére a vonatkozó tanfolyamok záró konzultációján kerül sor. 

A szükséges dokumentumokat a Nyilatkozathoz csatolom. 
 
………………………….., 2012. ………………….. ………………………….. 

 aláírás 

Jelentkezési határidő: 2012. március 9. 
Vizsgadíj: A tanfolyam részvételi díja tartalmazza. 
Visszaküldendő lehetőleg postai úton a következő címre:  
 EOQ MNB, 1530 Budapest, Pf. 21 
 Tel: (1) 212-8803, Fax: (1) 212-7638, E-mail: info@eoq.hu 

X
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R E G I S Z T R Á C I Ó S  L A P  
EOQ, illetve EOQ MNB szakember tanúsításhoz/regisztráláshoz 

 SZAKEMBER KATEGÓRIA: 
EOQ Információbiztonsági Rendszermenedzser  
EOQ MNB Információbiztonsági Megbízott  

 A JELENTKEZÉS ALAPJA 
EOQ MNB tanfolyamon (2012. március 19-23.) részvétel és vizsga.  
 JELENTKEZŐ Neve: .......................................................................................  
Legfelső iskolai végzettség: .............................................................................  
Születési hely: ...................................  Időpont: ..............................................  
Lakcím (irányítószámmal)  .............................................................................  
Telefon: .................................………….  E-mail: ............................................  

 MUNKAHELYÉNEK: 
Neve: ..............................................................................................................  
Címe: ..............................................................................................................  
Munkahelyi beosztása: .....................................................................................  
Telefon: .....................………………   Fax: .....................................................  
E-mail: ............................................................................................................  
Postacím: ........................................................................................................  

 SZÁMLÁZÁSI CÍM (ha a munkahelytől eltérő): 
Név: ................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
Cím: ................................................................................................................  

 
………………………….., 2012. ………………….. ………………………….. 

 aláírás 

Jelentkezési határidő: 2012. március 9. 
Eljárás, regisztrációs díj, EOQ tanúsítvány és plasztikkártya, ill. EOQ MNB tanúsítvány: A 
tanfolyam részvételi díja tartalmazza. 
 
A kitöltött Regisztrációs lap a többi dokumentummal együtt lehetőleg postán vagy e-
mailen a következő címre küldendő: 
 EOQ MNB, 1530 Budapest, Pf. 21 
 E-mail: info@eoq.hu. Tel: (1) 212-8803 

X
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NYILATKOZAT 

Mint tanúsításért/regisztrálásért folyamodó minőségügyi szakember kijelentem, hogy az 
általam megadott adatok és mellékelt dokumentumok valósak, valamint az EOQ MNB 
tájékoztatójában megadott tanúsítási/regisztrációs követelményeket, valamint az eljárást 
ismerem és elfogadom. Az EOQ tanúsítvány kiadásához szükséges információkat az EOQ 
MNB számára átadom. 

Az EOQ MNB Szakembertanúsítás – Szakmai Magatartási Szabályzatot ismerem, 
elfogadom és szakmai tevékenységem során betartom. 

Amennyiben a tanúsításom megfelelő eredménnyel zárul, hozzájárulok ahhoz, hogy az EOQ 
MNB nevemet és más adataimat az EOQ által Regisztrált Minőségügyi Szakemberek 
Jegyzékébe felvegye és azt szakfolyóiratokban, valamint más kiadványokban közzé tegye. 

………………………….., 2012. ………………….. 
 

 ………………………….. 
 aláírás 

Mellékletek: 

1. Részletes szakmai önéletrajz 

2. Egyetemi/főiskolai vagy azzal egyenértékű végzettséget igazoló oklevél másolata 

3. EOQ Minőségügyi Rendszermenedzser tanúsítvány másolata vagy száma (ha van) 

4. A szakmai területet érintő képzések igazolása (ha volt) 

5. Szakmai gyakorlat igazolása. (A jelentkezőnek az információbiztonság területén legalább 
2 éves gyakorlattal kell rendelkeznie) 

Jelentkezési határidő: 2012. március 9. 

Visszaküldendő lehetőleg postán a következő címre: 
EOQ MNB 1530 Budapest, Pf. 21 
Fax: (1) 212-7638 

További információk: Tel: (1) 212-8803, E-mail: info@eoq.hu 



 

Mh_EOQ_IM  Felnőttk.nysz: 01047405, Akkreditációs lsz: AL-1723. Programakkreditációs lsz: PL-1772.  7 / 7 

1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723 
1530 Budapest, Pf. 21, Tel.: 2128803, 2251250,  Fax: 2127638, http://eoq.hu, E-mail: info@eoq.hu 

EOQ MNB Szakembertanúsítás 
Szakmai Magatartási Szabályzat 

1. A regisztrálást kérő szakember kijelenti, hogy az általa a regisztráció igénylése 
során megadott adatok, a mellékelt dokumentumok valósak, és amennyiben 
további információk szükségesek az értékeléshez, azokat rendelkezésre bocsátja. 

2. A regisztrálást kérő szakember ismeri és elfogadja az EOQ MNB tájékoztatóiban 
megadott tanúsítási/regisztrációs eljárást, beleértve a követelményeket, a 
tanúsítvány használatát, a tanúsítvány érvényességét, a tanúsítvány megújítási 
feltételeit, a tanúsítvány visszavonásának feltételeit, a fellebbezési 
lehetőségeket. 

3. A regisztrálást kérő szakember tudomásul veszi, hogy az EOQ által kiadott angol 
nyelvű tanúsítvány az EOQ tulajdonát képezi, az EOQ MNB által kiadott magyar 
nyelvű tanúsítvány az EOQ MNB tulajdonát képezi. 

4. Az auditori és tanácsadói regisztrálást kérő szakember ismeri és magára nézve 
kötelező érvényűnek tekinti az Etikai Kódexet. 

5. A tanúsított szakember mindig a legjobb képességei szerint, a törvényi 
előírásokat betartva, tisztességesen és becsületesen alkalmazza szakmai 
ismereteit, a vele szerződéses kapcsolatban álló felek (munkáltatók, ügyfelek) 
érdekeit saját személyes szempontjaik előtt tartva. Nem vállal olyan munkát, 
amelyhez nem rendelkezik elegendő és megfelelő hatáskörrel és ismerettel.  

6. A tanúsított szakember minden szükséges lépést megtesz szakmai képességei 
fejlesztése érdekében, valamint azért, hogy nyomon kövesse az aktuális 
ismereteket saját szakterületén. Mindig úgy lép fel, hogy megőrizze szakmája 
rangját és jó hírnevét. 

7. A tanúsított szakember nyilvántartást vezet minden, a tevékenységével 
kapcsolatban felmerült panaszról, azok kezeléséről. A tanúsított szakember 
tudomásul veszi, hogy a vele szemben fellépő súlyos vagy visszatérő panasz, 
vagy a tanúsítvány félrevezető módon történő használata esetén az EOQ MNB 
kezdeményezi az adott szakember tanúsításának haladéktalan felfüggesztését és a 
jegyzékből való törlését, amennyiben a panaszok a kivizsgálás során 
megalapozottnak bizonyulnak. Az EOQ MNB ebben az esetben a tanúsított 
szakembert a visszavonásról írásban értesíti és felszólítja a tanúsítvány 
visszaszolgáltatására. A tanúsított szakember fellebbezhet a regisztráció 
megszüntetése és a tanúsítvány visszavonása ellen. 

Budapest, 2011. december 28. 

 Dr. Molnár Pál 
 az EOQ MNB elnöke 


