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Az INFOBIZ Informatikai, Információbiztonsági és Vezetési Tanácsadó Kft. (rövid nevén az 

INFOBIZ Kft.) 2006-ban alakult, és tanácsadói tevékenységet végző kisvállalkozás, elsősorban a 

vezetési, minőségirányítási, informatikai és információbiztonsági területeken. Az INFOBIZ Kft. az eltelt 

években különösen az információbiztonsági, az informatikai szolgáltatásirányítási és a szoftver-

minőségbiztosítási területeken vált a hazai piac egyik szakmailag megismert és elismert szereplőjévé.  

Az INFOBIZ Kft. filozófiája, hogy minden esetben olyan irányítási rendszert / megoldást építsen ki 

megbízói (partnerei) számára, amely a szabványkövetelmények és egyéb elvárások kielégítése 

mellett a lehető legkisebb dokumentáltságot jelenti számukra. A kiépített irányítási rendszerekkel / 

megoldásokkal szembeni alapvető elvárás a partner viszonyaihoz mért testre-szabottság, 

rugalmasság, átláthatóság és hatékonyság. További lényeges szempont, hogy a kialakított irányítási 

rendszerek ne csak a nemzetközi irányítási rendszerszabványoknak, hanem a jogszabályi, hatósági, 

lakossági, tulajdonosi stb. elvárásoknak és előírásoknak is feleljenek meg.  

Az INFOBIZ Kft. tevékenysége mindig gyakorlat- és eredmény-orientált. A megbízók számára értéket 

teremteni kizárólag üzleti eredményeket produkáló, és a gyakorlatban is végrehajtható javaslatokkal, 

módszerekkel és rendszerekkel lehet. Jellemzően kis létszámú, szakértői projekt-csapatokkal dolgozik együtt. 

Tanácsadóinak többsége sokéves tapasztalattal rendelkezik, és az évek során, szakterületük művelése közben 

számos iparágban szereztek elmélyült ismereteket. Az INFOBIZ Kft. szakértői – a saját eredeti szakmájukon túl, – 

minőségirányítási és információbiztonsági ismeretek területein is a legmagasabban képzettek, sőt közöttük több 

vezető auditori tapasztalattal rendelkező is van. Gyakorlatuk van több ezer fős és néhány fős szervezetek 

(integrált) irányítási rendszereinek kiépítésében is. 

Az INFOBIZ Kft. ügyvezetője, Dr. Horváth Zsolt számos konferencia előadás és tudományos publikáció szerzője és 

társszerzője, valamint több helyen minőségügyi és információbiztonsági szakmai képzéseket és továbbképzéseket 

tart és vezet. Többek közt ő a Budapesti Metropolitan Egyetemen az Információbiztonsági menedzser c. 

szakirányú továbbképzés szakfelelőse és oktatója is egyben. 

Nyújtott főbb szolgáltatások: 

- integrált irányítási rendszerek kiépítése 

- minőségirányítási tanácsadás (ISO 9001) 

- információbiztonsági irányítási tanácsadás (ISO 27001) 

- személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó tanácsadás (GDPR) 

- kockázatmenedzsment tanácsadás (ISO 31000) 

- irányítási rendszerek belső auditálása 
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