
 

1 

ISACA CPE tagsági kártya szabályzat 

1. Az ISACA CPE tagsági kártya célja, használatának bemutatása 

Az ISACA CPE tagsági kártya alapvető funkciója elektronikus, kártya alapú rendszer biztosítása az 

ISACA tagok részére a CISA, CGEIT, CISM, CRISC minősítésekhez kapcsolódóan az ISACA folyamatos 

szakmai fejlesztési politikája (Continual Professional Education, CPE policy) által meghatározott 

képzések, szakmai tevékenységek, önkéntes munka adminisztrációjához. 

Az ISACA CPE tagsági kártya használható minden olyan magyarországi rendezvényen, amelynek 

szervezőivel az ISACA Magyarországi Egyesület együttműködési megállapodást köt. Ezen 

rendezvények helyszínén az ISACA Magyarországi Egyesület legalább egy kártyaterminál 

rendelkezésre állását biztosítja, ahol a kártyatulajdonos kérheti az adott rendezvényen való 

részvételért járó CPE pontok kártyán történő jóváírását. 

Az együttműködés hatálya alá tartozó rendezvények helyszíne, időpontja megtalálható az ISACA 

Magyarországi Egyesület honlapján, www.isaca.hu.   

A CPE pontok jóváírásához a rendezvényen való részvétel végén távozáskor a kijelölt regisztrációs 

ponton a kártyával történő regisztráció szükséges. A jóváírásra kerülő CPE pontok száma az esemény 

hivatalos kezdési időpontja és a távozáskori kártyahasználat időpontja között eltelt idő alapján - 50 

percenként 1 CPE pont - kerül kiszámításra.       

Többnapos rendezvény esetén minden nap távozáskor szükséges a kártyás regisztráció az adott 

napon történő részvételhez elszámolható CPE pontok jóváírásához.   

Egy rendezvény egy adott napján történő részvétel esetében csak egy alkalommal van lehetőség a 

részvételt igazoló kártyás regisztrációra. 

A kártyával kapcsolatos esetleges visszaélések, téves adminisztráció elkerülése érdekében az adott 

eseményen való részvételt igazoló kártyás regisztráció esetén a kártyaterminált működtető 

személyzet kérheti a kártya tulajdonos személy azonosságának igazolását személyes okiratok 

(személyi igazolvány, vezetői engedély) bemutatásával.   Ennek hiányában a CPE pont regisztrációt a 

kártyaterminál kezelője nem köteles végrehajtani.   

2. A CPE pontok adminisztrációja az ISACA CPE tagsági kártya segítségével  

A CISA, CISM, CRISM, CGEIT minősítések fenntartásához az ISACA nemzetközi központja által 

meghatározott CPE policy alapján háromévente legalább 120 CPE pont és évente legkevesebb 20 CPE 

pont összegyűjtése szükséges.  

A CPE pontok megszerzésének lehetőségeit az 8. pont foglalja össze, a részletes szabályozást az 

aktuális hatályos CPE politika tartalmazza, elérhetősége: 

http://www.isaca.org/Certification/Additional-Resources/Pages/How-to-Earn-CPE.aspx 

A CPE pontok megszerzésnek lehetőségéről és kiszámításáról további információ elérhető az ISACA 

Magyarországi Egyesület honlapján: http://www.isaca.hu/index.php/kepzesek/cpe-pontok  

  

http://www.isaca.org/Certification/Additional-Resources/Pages/How-to-Earn-CPE.aspx
http://www.isaca.hu/index.php/kepzesek/cpe-pontok
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Az ISACA Magyarországi Egyesület évente egy alkalommal, minden év január 1. és 31. között a 

kártyarendszerében rögzített, különböző rendezvényeken összegyűjtött pontokat feltölti az isaca.org 

központi CPE pontnyilvántartó rendszerbe. Így az eseményeken, rendezvényeken kártyahasználattal 

regisztrált részvételért jóváírt pontokkal kapcsolatban a kártyatulajdonosnak további adminisztrációs 

feladata nincs. Az ISACA CPE tagsági kártyán jóváírt CPE pontokat az isaca.org felületén a 

kártyatulajdonosnak nem kell feltölteni, csak ellenőrizni és beküldeni. Ennek elmulasztásáért az 

ISACA Magyarországi Egyesület felelősséget nem vállal. 

3. Az ISACA CPE tagsági kártyán jóváírt CPE pontok lekérdezése 

Az ISACA CPE tagsági kártyán az aktuális CPE pontok számát a cpe.isaca.hu oldalon lehet lekérdezni a 

kártyával együtt kiküldött felhasználói azonosító és az aktuális jelszó megadásával.  

Az ISACA CPE együttműködés keretében megvalósult rendezvényen a kártyával történő részvételi 

regisztrációt követően az ISACA CPE kártyán a CPE pontok jóváírásáról a kártyatulajdonos 

automatikus értesítést kap az isaca.org-on megadott email címre kiküldött e-mailben.    

4. Új ISACA CPE tagsági kártya gyártása, postázása 

A személyre szóló (névvel és ISACA tagazonosítóval egyedileg azonosított) ISACA CPE tagsági kártya 

minden, az ISACA honlapján (www.isaca.org) regisztrált, aktuális tagsági nyilvántartásban szereplő 

ISACA tag számára alanyi jogon jár.  A kártyán szereplő adatok: név (ékezetek nélkül), tagi azonosító, 

tagság kezdete valamint a tagsági szint, amelyet a kártya típusa és színe is meghatároz. A kártyán 

szereplő adatok megegyeznek az isaca.org-on megadott adatokkal. Az esetleges elírásokért az ISACA 

Magyarországi Egyesület felelősséget nem vállal. 

A kártyagyártás folyamatának hatékonysága és gazdaságossági szempontok figyelembe vétele miatt 

az újonnan igényelt kártyák legyártására negyedévente kerül sor. Így előfordulhat, hogy a 

regisztrációt követően akár egy-két hónap is eltelhet a kártya gyártása és a tulajdonos részére 

történő postázása között. A regisztráció és a kártya kézhezvétele közötti időszakban számítunk a 

tagság szíves türelmére.    

Az elkészült kártyák az isaca.org-on a személyes adatoknál megadott elsődleges preferált lakcímre 

kerülnek postázásra. A kártyával kapcsolatosan a cpe.isaca.hu oldalon elérhető lekérdezési 

funkciókhoz egy felhasználói azonosító és egy jelszó is postázásra kerül. 

5. Sérült vagy elveszett kártya cseréje     

Az ISACA CPE tagsági kártya elvesztése vagy sérülése esetén az elveszett vagy sérült kártya pótlását a 

cpe@isaca.hu címre küldött e-mailben a kártyatulajdonosnak kell kezdeményeznie.   

A sérült kártya cseréjének és elveszett kártya pótlásának díja 1650 Forint + ÁFA, amelynek költsége a 

kártyatulajdonost terheli.    
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6. ISACA CPE tagsági kártya típusok és tagsági szintek 

A CPE tagsági kártya típusát a kártya tulajdonos ISACA tag tagsági ideje (tagsági szintje) határozza 

meg: 

 Alap kártya 

 Bronz kártya: 3-4 év folyamatos tagság és tagdíjfizetés esetén 

 Ezüst kártya: 5-9 év folyamatos tagság és tagdíjfizetés esetén 

 Arany kártya: 10-14 év folyamatos tagság és tagdíjfizetés esetén  

 Platina kártya: 15 év vagy azt meghaladó folyamatos tagság és tagdíjfizetés esetén 

 ’White Card’: ISACA magyarországi egyesület alapszabályában rögzített örökös tag 

Az ISACA tagsági szintekről részletes információ elérhető az alábbi linken: 

http://www.isaca.org/Membership/Pages/Member-Levels.aspx 

A tagsági szintek közötti váltás esetén az isaca.org-tól lekérdezett tagsági adatok alapján az ISACA 

Magyarországi Egyesület biztosítja az új szintnek megfelelő tagsági kártya kibocsátását és postázását. 

  

7. CPE pontok adminisztrációja kártya használat nélkül 

Az ISACA CPE tagsági kártya használata mellett továbbra is lehetőség van a CPE pontok manuális 

rögzítésére az isaca.org-on. Ez fennáll azon rendezvényeknél is, ahol lehetőség van az ISACA CPE 

tagsági kártya használatára, azonban a kártyával rendelkező tag számára a kártyás részvételi 

regisztráció nem volt lehetséges a kártya sérülése, elvesztése, otthon felejtése vagy egyék okból 

kifolyólag.     

 

8. CPE pontok megszerzésének feltételei, pontszámítás általános bemutatása  

 

CPE pontok szerzésére az alábbi esetekben van lehetőség: 

- ISACA nemzetközi és az ISACA Magyarországi Egyesület által szervezett szakmai fórumokon, 

konferenciákon, második szerdai előadásokon való részvétel 

- az ISACA Magyarországi Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás keretében 

megvalósuló szakmai konferenciákon, eseményeken való részvétel 

- CISA, CISM, CGEIT, CRISC minősítések esetében meghatározott szakmai kompetenciákhoz 

köthető képzésen, tanfolyamon, vizsgán hallgatóként vagy előadóként való részvétel, 

- CISA, CISM, CGEIT, CRISC minősítések esetében meghatározott szakmai kompetenciákhoz 

köthető szakmai anyagok előkészítése, lektorálás, publikálás. 

- az ISACA által elfogadott önkéntes munka végzése: közreműködés szakmai fórumok, 

konferenciák előadások szervezésében, előkészítésében; szakmai rendezvényeken a 

szervezet képviselete hivatalos standon, információs pontnál, 

- Mentorálás: vizsgára felkészítés, tanfolyamok szervezése, személyes illetve az ISACA 

Magyarországi Egyesület tagsága részére nyújtott általános szakmai életút fejlesztési 

tevékenység, évente maximum 10 óra 

- ISACA elnökségében, bizottsági tagként, tisztségviselőként végzett munka elszámolása, 

évente maximum 20 óra    

  

http://www.isaca.org/Membership/Pages/Member-Levels.aspx
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A CPE keretében elszámolt tevékenységek esetében 50 percenként 1 CPE pont kerül elszámolásra, a 

fenti két esetben a megadott 10 illetve 20 óra felsőhatár figyelembevételével.   

 

Budapest, 2016. Január 31. 

 

ISACA Magyarországi Egyesület Elnöksége 


