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Útmutató elektronikus információbiztonsági továbbképzésre 

jelentkezéshez a Probono rendszerben. 

1. Regisztráció a Probono rendszerben egyéni vizsgázói szereppel 

 

Ha nem rendelkezik korábbi regisztrációval, akkor regisztráljon a Probono rendszerbe. 

Ha már regisztrált, de nem emlékszik belépési adataira, keresse az ügyfélszolgálatot a 

tovabbkepzes@uni-nke.hu e-mail címen vagy a +36 1 432 9030 telefonszámon. 

 

A regisztráció során meg kell adni a Probono rendszeren belül igényelt jogosultságot.  

A regisztráció 3/3 oldalán válassza ki az „Egyéni vizsgázó vagyok” opciót. 

 

 

Az egyéni vizsgázó jogosultsághoz meg kell adni a 

számlafizető adatait. Válassza ki a számlafizető 

típusát (cég vagy magánszemély), és töltse  

ki a számlázási adatokat, majd fogadja el a 

nyilatkozatot. 

 

 

A regisztrációt a regisztrált e-mail címre kiküldött linkkel lehet véglegesíteni a 

regisztrációt követő egy héten belül.   

https://probono.uni-nke.hu/regisztracio
mailto:tovabbkepzes@uni-nke.hu
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2. Képzésre jelentkezés - képzési előfeltételek igazolása 

Amennyiben korábban elvégezte a célcsoportjának előírt belépő képzést vagy mentesült 

az elvégzése alól, azt a Probono rendszerben kell igazolnia. Az egyes képzésekhez előírt 

képzési előfeltételeket az útmutató melléklete tartalmazza. 

Jelentkezzen be a Probono rendszerbe és kattintson a 

jobb felső sarokban látható színes korongra. A lenyíló 

menüből válassza ki a Probono Classic menüpontot. 

A Classic oldalon keresse meg a Személyes 

oldalam/Adatlap menüpontokat.  

 

Az adatlapon belül nyissa meg az alábbi menüpontot: 

 

Itt keresse ki a képzési előfeltételek teljesítésére vonatkozó részt és töltse ki a 

megfelelő mezőket.  

 

Mentse el a változtatásokat. 

 

 

Ezek után tud jelentkezni az éves továbbképzésekre. A felső (fekete) menüsorból 

válassza ki a Képzések megvalósítása/Egyéni képzés jelentkezés menüpontot. 

 

https://probono.uni-nke.hu/sso/login?service=https%3A%2F%2Fprobono.uni-nke.hu%2Fmagazin%2F%23%2F
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A rendszer visszairányítja a magazin felület Katalógus oldalára. 

 

A keresőbe írja be a kiválasztott program azonosító számának első 4 számjegyét (pl. 

0468) ilyenkor 1 találatot fog kapni. Az azonosító számokat a melléklet tartalmazza. 

 

Kereshet a képzés (al)címének részletére is (pl. célzott). Ha megtalálta a kiválasztott 

képzést, kattintson a képzés kártyájára. 

 

 

Majd kattintson a jelentkezés gombra. 

A jelentkezés előtt győződjön meg róla, hogy a 

képzés az Ön célcsoportjának megfelelő képzés 

legyen (felelős vezető = szervezeti vezető, felelős 

személy = IBF, részt vevő személy = 

közreműködők). 
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A felugró ablakban kattintással válassza ki a képzési időszakot, ez aktiválja a 

jelentkezés gombot:  

 

 

Jelentkezzen a képzésre. Ezt követően a TANULÁS menüpontban kattintson a 

FELADATOK feliratra, ezzel megjelennek az elvégzendő feladatok (ha nem jelenik meg 

a feladat, pár perc múlva frissítse az oldalt, vagy jelentkezzen ki és lépjen be újra): 

 

Az indítás gombbal tudja megkezdeni a tanulást. A vizsga elvégzésére ugyanebben a 

menüpontban a képzés teljesítését követően nyílik lehetőség.  

A vizsga egy 20 kérdésből álló tesztsor, amelynek megoldására 45 perc áll 

rendelkezésére. A sikeres vizsgához 12 pontot kell elérnie és maximum 3 alkalommal 

lehet újra kezdeni. 
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A vizsga elérhető a TANULÁS menüpontban a Programok és események alatt is. 

Kattintson a Továbbképzés feliratnál található képzési kártya indítás gombjára. 

 

Ezt követően a számonkérés menüpont alatt és a képzési kártya mellett is indítható a 

vizsga. 

 

 

A sikeres vizsgát követő napon letölthető a tanúsítvány a Tanulás/Porfólió 

menüpontból, az oldal aljára görgetve.  
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Sikeres vizsgázást kívánunk! 
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Melléklet  

ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI KÉPZÉSEK 

Képzések 
sorszáma 

Előírt képzések Típus/Ár 
Nyilvántartási 

szám 
Képzési előfeltétel 

1. 

BELÉPŐ KÉPZÉS 

Továbbképzés az elektronikus információs rendszerek 

védelméért felelős vezető számára 

e-learning 

8 000 Ft 
PN-0277-1401-MS nincs 

2. 

RÁÉPÜLŐ KÉPZÉS 

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszerek 

védelméért felelős vezető számára - Célzott kibertámadások 

e-learning 

8 000 Ft 
PN-0470-1712-MS-C1 

PN-0277-1401-MS v. 26/2013. 

(X. 21.) KIM végrehajtási 

rendelet 9. §* 

3. 

RÁÉPÜLŐ KÉPZÉS 

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszerek 

védelméért felelős vezető számára -  

Kritikus információs infrastruktúrák védelme 

e-learning 

8 000 Ft 
PN-0598-1903-MS  

PN-0277-1401-MS v. 26/2013. 

(X. 21.) KIM végrehajtási 

rendelet 9. §* 

4. 

RÁÉPÜLŐ KÉPZÉS 

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszerek 

védelméért felelős vezető számára - Az Ibtv. gyakorlata 

e-learning 

8 000 Ft 
PN-0764-2004-MS 

PN-0277-1401-MS v. 26/2013. 

(X. 21.) KIM végrehajtási 

rendelet 9. §* 

5. 

RÁÉPÜLŐ KÉPZÉS 

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszerek 

védelméért felelős vezető számára -  

Találkozás a valósággal 

jelenléti*** 

8 000 Ft 
PN-0889-2301-MS 

PN-0277-1401-MS v. 26/2013. 

(X. 21.) KIM végrehajtási 

rendelet 9. §* 

6. 

BELÉPŐ KÉPZÉS 

Elektronikus információbiztonsági vezető képesítést nyújtó 

akkreditált szakirányú továbbképzési szak  

jelenléti 
nincs 

programjegyzéken 

A részletes információk a 
képzésről ide kattintva 

megtekinthetők  

7. 

RÁÉPÜLŐ KÉPZÉS 

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer 

biztonságáért felelős személy számára - Okoseszközök 

e-learning 

50 000 Ft 
PN-0363-1611-MS-C1 

Szakirányú továbbképzés v. 

26/2013. (X. 21.) KIM 

végrehajtási rendelet 7. §** 

8. 

RÁÉPÜLŐ KÉPZÉS 

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer 

biztonságáért felelős személy számára -  

Célzott kibertámadások 

e-learning 

50 000 Ft 
PN-0468-1712-MS-C1 

Szakirányú továbbképzés v. 

26/2013. (X. 21.) KIM 

végrehajtási rendelet 7. §** 

https://kti.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/elektronikus-informaciobiztonsagi-vezeto/altalanos-informaciok
https://kti.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/elektronikus-informaciobiztonsagi-vezeto/altalanos-informaciok
https://kti.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/elektronikus-informaciobiztonsagi-vezeto/altalanos-informaciok


2 
 

9. 

RÁÉPÜLŐ KÉPZÉS 

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer 

biztonságáért felelős személy számára - Kritikus információs 

infrastruktúrák védelme 

e-learning 

50 000 Ft 
PN-0599-1903-MS  

Szakirányú továbbképzés v. 

26/2013. (X. 21.) KIM 

végrehajtási rendelet 7. §** 

10. 

RÁÉPÜLŐ KÉPZÉS 

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer 

biztonságáért felelős személy számára - Az Ibtv. gyakorlata 

e-learning 

50 000 Ft 
PN-0762-2004-MS 

Szakirányú továbbképzés v. 

26/2013. (X. 21.) KIM 

végrehajtási rendelet 7. §** 

11. 

RÁÉPÜLŐ KÉPZÉS 

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer 

biztonságáért felelős személy számára -  

Találkozás a valósággal 

jelenléti*** 

50 000 Ft 
PN-0887-2301-MS 

Szakirányú továbbképzés v. 

26/2013. (X. 21.) KIM 

végrehajtási rendelet 7. §** 

12. 

BELÉPŐ KÉPZÉS 

Továbbképzés az elektronikus információs rendszer 

biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő 

személy számára 

e-learning 

50 000 Ft 
PN-0276-1401-MS nincs 

13. 

RÁÉPÜLŐ KÉPZÉS 

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer 

biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő 

személy számára - Okoseszközök 

e-learning 

25 000 Ft 
PN-0364-1611-MS-C1 

PN-0276-1401-MS v. 26/2013. 

(X. 21.) KIM végrehajtási 

rendelet 9. §* 

14. 

RÁÉPÜLŐ KÉPZÉS 

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer 

biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő 

személy számára - Célzott kibertámadások 

e-learning 

25 000 Ft 
PN-0469-1712-MS-C1 

PN-0276-1401-MS v. 26/2013. 

(X. 21.) KIM végrehajtási 

rendelet 9. §* 

15. 

RÁÉPÜLŐ KÉPZÉS 

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer 

biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő 

személy számára -  

Kritikus információs infrastruktúrák védelme 

e-learning 

25 000 Ft 
PN-0597-1903-MS 

PN-0276-1401-MS v. 26/2013. 

(X. 21.) KIM végrehajtási 

rendelet 9. §* 

16. 

RÁÉPÜLŐ KÉPZÉS 

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer 

biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő 

személy számára - Kibertéri fenyegetések 

e-learning 

25 000 Ft 
PN-0763-2004-MS 

PN-0276-1401-MS v. 26/2013. 

(X. 21.) KIM végrehajtási 

rendelet 9. §* 
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17. 

RÁÉPÜLŐ KÉPZÉS 

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer 

biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő 

személy számára –  

Találkozás a valósággal 

jelenléti*** 

25 000 Ft 
PN-0888-2301-MS 

PN-0276-1401-MS v. 26/2013. 

(X. 21.) KIM végrehajtási 

rendelet 9. §* 

 

* A 26/2013. (X.21.) KIM végrehajtási rendelet 9. § alapján a belépő képzés elvégzése alól mentességet adó képzettségek:  

• Elektronikus információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szak 

az Information Systems Audit and Controll Association (ISACA) által kiadott: 

• Certified Information System Auditor (CISA), vagy 

• Certified Information Security Manager (CISM), vagy 

• Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) 

az International Information Systems Security Certification Consortium Inc. által kiadott  

• Certified Information Systems Security Professional (CISSP). 

 

** A 26/2013. (X.21.) KIM végrehajtási rendelet 7. § alapján a belépő képzés elvégzése alól mentességet adó képzettségek:  

az Information Systems Audit and Controll Association (ISACA) által kiadott: 

 Certified Information System Auditor (CISA), vagy 

 Certified Information Security Manager (CISM), vagy 

 Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), 

az International Information Systems Security Certification Consortium Inc. által kiadott  

 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 

Mentesség az alábbi területeken szerzett 5 év szakmai gyakorlat teljesítésével is adható: 

• az információbiztonsági irányítási rendszer  

 tervezése, 

 kialakítása, 

 működtetése során, 

• az információbiztonsági ellenőrzés vagy felügyeleti tevékenység területén, 

• az információbiztonsági kockázatelemzés területén, 

• az elektronikus információs rendszerek információbiztonsági tanúsítási tevékenysége során, 

• az elektronikus információs rendszerek információbiztonsági tesztelésében (etikus hacker tevékenységben) szerzett szakmai tapasztalat. 

 

*** A képzés a MS Teams platformon keresztül kerül megvalósításra. További információt a jelentkezést követően - az első képzési időpont előtt 1 héttel 

- nyújtunk, a Probono rendszerben regisztrált e-mail címre megküldött részletes tájékoztató formájában. Általános tájékoztatás telefonon is kérhető a  

+36 1 432 9285 telefonszámon.
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Gyakori kérdések:  

 

1. Regisztráltam a Probono rendszerbe, de a kiválasztott képzésnél „!Nem kötelezett” felirat 

szerepel.  

 A tisztviselő jogviszonnyal nem rendelkező jelentkezőknek „Egyéni vizsgázó” 

jogosultságot kell igényelniük a képzésre jelentkezéshez. Ha a regisztráció során nem 

igényelt jogosultságot, belépés után a monogram alatt található Profil szerkesztése 

menüpontban tudja pótolni. Az igénylés után jelentkezzen ki, majd vissza a 

felhasználói fiókjába és keresse ki ismét a képzést. 

 

2. A regisztráció napján próbálok jelentkezni belépő képzésre, de a jelentkezésre kattintva 

„Hibás kérés!” üzenetet kapok. 

 Előfordul, hogy a regisztráció napján nem lehet jelentkezni a képzésre. Ismételje meg 

a jelentkezést a regisztrációt követő napon. 

 

3. Korábban regisztráltam, de a jelentkezésre kattintva „Hibás kérés!” üzenet jelenik meg. 

 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott képzés előfeltételeinek teljesítését megfelelően 

jelölte-e az Adatlapján. (Útmutató 2. oldal) 

 

4. Végignéztem az e-learning tananyagot, de a vizsga indítása nem jelenik meg a Tanulás 

menüpontban. 

 Ellenőrizze, hogy a tananyag tartalomjegyzékében minden fejezetnél megjelent-e a 

, ez jelzi, hogy a tananyagrészt sikerült teljesítenie. Nézze át ismételten alaposan 

azokat a részeket, ahol nem jelent meg a pipa. 

 

5. A tananyagban minden fejezetet sikeresen teljesítettem, amit a  is igazol, de a vizsga 

indításának lehetősége nem jelenik meg a Tanulás menüpontban. 

 A tananyag elvégzése után hosszabb időbe is telhet, hogy a teljesítés átfusson a 

rendszeren. Ezt lehet gyorsítani, ha kijelentkezik a felhasználói fiókjából, vár pár 

percet, majd bejelentkezik ismét. 


