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1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1.1

Cél

Jelen dokumentum célja azon követelmények és lépések definiálása, melyeket akkreditált oktatás
tartására jelentkező szolgáltató szervezeteknek teljesíteni kell az akkreditáció elnyeréséhez.
A követelmények összefoglalva az alábbiak:


megfelelő, a tantervvel megegyező oktatási anyag biztosítása,



tapasztalt oktatók szoftvertesztelés és oktatás területén,



a kurzusokat befogadó létesítménynek és annak berendezésének megfelelőnek kell lennie ilyen
kurzusok tartására.

A Magyar Szoftvertesztelői Tanács Egyesület (HTB) jelen akkreditációs folyamata az ISTQB Accreditation
Process [1] eljárása alapján lett kifejlesztve.
Jelen szabályzat feltételeit kiegészítik a mindenkori kapcsolódó hivatalos ISTQB szabályzatok feltételei,
amelyeket az akkreditációs folyamatok minden résztvevőjének kötelessége betartani. Különösen, a
Foundation Level Extension Agile Tester akkreditációs szabályok a [3] szabályzatban találhatók, amelyek
a HTB által lebonyolított Agile Tester akkreditációs eljárások alapjául szolgálnak (jelen szabályzat a
kapcsolódó akkreditációs díjak és jelentkezési lapok részleteit tartalmazza).

1.2

HTB akkreditáció kiadása

A HTB elismert, Magyarországon kizárólagos tagszervezete az ISTQB-nek, melynek munkája
összekapcsolódik a non-profit- orientált, nemzetközileg elismert szoftvertesztelési minősítési programmal.
HTB segíti a pályázók hitelesítését úgy, hogy jól képzett Oktatási Szolgáltatókat és azok kurzusait
akkreditálja, melyek az ISTQB szoftvertesztelés célkitűzéseit támogatják. Szívesen fogadjuk az Önök
jelentkezését és reméljük, hogy sikeresen megkapja az akkreditációt, mint Oktatási Szolgáltató.
Az akkreditált Oktatási Szolgáltatók a HTB és ISTQB logót használhatják, ill. azonosíthatják magukat
akkreditált Oktatási Szolgáltatóként, és a kurzusaikat is akkreditált kurzusokként.
A HTB nyilvántartja és publikálja az akkreditált Oktatási Szolgáltatók és az aktuálisan közelgő akkreditált
kurzusok naprakész listáját.

1.3

Akkreditációra pályázó Oktatási Szolgáltatók

Azon Oktatási Szolgáltatók, amelyek akkreditált képzést szeretnének biztosítani és céljuk a HTB/ISTQB
tanúsítvány megszerzése, ennek megszerzéséhez be kell nyújtaniuk egy formanyomtatványt a HTB-nek.
A jelentkezés elbírálása során a HTB Akkreditációs Bizottsága meggyőződik arról, hogy a szolgáltató a
HTB tanterv szerint képes-e oktatni, és oktatói rendelkeznek-e a megfelelő szakmai kompetenciával és
segédanyaggal.
A HTB elvárja a szolgáltatóktól a tanterv és HTB követelményeinek tanulmányozását és ezen
követelmények teljes megértését. Akkreditációt olyan szolgáltatók és kurzusok nyerhetnek, amelyek
illeszkednek a HTB/ISTQB hivatalos tantervéhez. A nemzetközi (angol nyelvű) tantervek az ISTQB által
nyilvántartottak és az ISTQB-n keresztül érhetőek el, a magyar nyelvű tanterveket a HTB kezeli és
bocsátja rendelkezésre.
A HTB elvárja az akkreditált kurzusok részletes megtervezését. Az Oktatási Szolgáltatónak be kell
mutatnia, hogy alkalmas a kurzus eredményes levezetésére.
A HTB elvárja, hogy minden oktató rendelkezzék legalább öt év gyakorlati tapasztalattal a
szoftvertesztelés és szoftverfejlesztés területén, illetve tapasztaltnak kell lennie a szoftverfejlesztés
oktatásában, kurzusok megtartásában is. Minden oktatónak hivatalos képesítéssel kell rendelkeznie
abból, amit tanít.
A HTB Akkreditációs Bizottsága elutasít minden nem teljes jelentkezést.
Minden a HTB-nek leadott információt/anyagot a HTB bizalmasan kezel, harmadik személy részére nem
továbbít.
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1.4

Hatáskör

Jelen dokumentum definiálja: az Oktatási Szolgáltató és Kurzus akkreditáció szabályait, az Oktatási
Szolgáltatók felé támasztandó általános elvárásokat, melyeket teljesíteniük kell akkreditáció elnyerésének
érdekében, valamint az akkreditációs eljárást.

A dokumentum tartalmaz referenciákat a további információhoz, segédanyaghoz, melyek a
jelentkezéshez szükségesek: jelentkezési lap, akkreditációs díjak összege, és egyéb szükséges
dokumentumok.

1.5

Hivatkozások

[1]
ISTQB Accreditation Process. International Software Testing Qualifications Board, Working Party
“Processes”, version “1.31_February 2013 release”.
A Magyar Szoftvertesztelői Tanács alapszabálya.

[2]

[3]
Accreditation Guidelines – Foundation Level Extension Agile Tester. International Software
Testing Qualifications Board, „version 2014”, 23 August 2014.

1.6

A Dokumentum Felelőse

Jelen dokumentum felelőse a HTB Akkreditációs Bizottsága.

1.7

Verziókövetés

Dátum

Verzió

Név

Megjegyzés

2008-03-05

0.1 vázlat

Beszédes Árpád

A dokumentum megírása

2008-03-13

0.2 vázlat

Beszédes Árpád

Az összes fejezet befejezése

2008-04-09

Hivatalos 1.0

Beszédes Árpád

Publikált verzió

2010-05-10

Hivatalos 1.1

Beszédes Árpád

Kurzus újra akkreditáció és kisebb javítások

2013-04-10

Hivatalos 1.2

Beszédes Árpád

Advanced Level akkreditációs feltételek és [1]-hez
való igazítás

2014-09-17

Hivatalos 1.3

Beszédes Árpád

FL Extension Agile Tester akkreditációs szabályok,
[3] hiv.

2 DEFINICIÓK
•

AKKREDITÁCIÓ: formális elismerése annak, hogy egy oktatási anyag ill. Oktatási Szolgáltató
megfelel a HTB által támasztott, a tárgyhoz tartozó követelményeinek

•

AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG: A HTB Akkreditációs Biztottsága a [2] pont szerint.

•

PÁLYÁZÓ: az a szervezet, amely az akkreditációt el akarja nyerni mint Oktatási Kurzus tulajdonos,
Oktatási Szolgáltató vagy mindkettő

•

ÚJRA-AKKREDITÁCIÓ: akkreditáció újbóli elnyerése, amely történhet az akkreditációs periódus
lejárta miatt, ill. a tanterv vagy a szabályzat jelentős változása miatt.

•

AKKREDITÁCIÓT ELBÍRÁLÓ BIZOTTSÁG: formális testület mely a meghatározott akkreditációs
értékelést végzi, áll a HTB rendes tagjaiból, akiket az Akkreditációs Bizottság jelöl ki.
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•

ELBÍRÁLÁSI ELJÁRÁS: hivatalos eljárás mely során ellenőrzik, hogy a Pályázó és a Kurzusai
megfelelnek-e a HTB által állított vonatkozó akkreditációs követelményeknek.

•

OKTATÁSI KURZUS TULAJDONOS: olyan szervezet, mely tulajdonosa az adott oktatási anyagoknak.

•

OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ: egy szervezet, mely akkreditált oktatási anyagot kíván felhasználni az
oktatáshoz.

3 AZ AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS
Az Elbírálási Eljárás – melynek szabályait ezen fejezet tartalmazza – azután kezdődik miután a jelentkező
befizette az akkreditációs díjakat. Az akkreditációs díjak részletezve az 1. Mellékletben találhatóak.

3.1

Akkreditáció

Az Elbíráló Bizottság három HTB szakértőből áll. Olyan személyek, akiket bármilyen érdekeltség fűz a
pályázóhoz (például kereskedelmi kapcsolatban állnak vele) nem lehetnek a bizottság tagjai. Az egyik
szakértő lesz a Bizottság elnöke. Minden szakértő független akkreditációs jelentést készít az eljárás
során. Az elnök ezen vélemények összegzését küldi majd el a pályázónak. A bizottság tagjai elsődleges
javaslatot tesznek az akkreditációval kapcsolatban legkésőbb hat héttel a pályázat beérkezése után.
Miután a szakértők kiértékelték a pályázatot, a kurzus anyagait, és minden más segédanyagot, az Elbíráló
Bizottság megvitatja a szakértők javaslatait és a következő döntések valamelyikét hozhatja:


Kérhet további információt a pályázótól. Amennyiben erre szüksége van, a további anyagok
leadási határideje négy hét, ha nem érkezik meg időben, az a pályázat elutasítását vonja
magával.



Az oktatási anyag változtatására vonatkozó kérés, mely ezen anyagok újbóli leadását vonja
magával, megjelölve a változtatásokat. A leadott anyagok újból kiértékelődnek a végleges
elfogadásig. Ebben az esetben a változtatott anyag leadási határideje négy hét; amennyiben ez
nem történik meg, az a pályázat elutasítását vonja maga után.



A pályázatot elfogadja a bizottság. Megjegyzés: a tanterv megváltozása az akkreditáció
érvényességi ideje alatt magával vonhatja az oktatási anyagok változtatásának szükségességét,
és azok újbóli leadásának kérését akkreditációra.



A pályázat elutasítása indokokkal alátámasztva.

Amennyiben az Elbíráló Bizottság javaslatai elfogadásra kerülnek, az Akkreditációs Bizottság megküldi a
döntést a pályázónak.
Az elutasítást nyert pályázók megfellebbezhetik a döntést tényszerű hibákra hivatkozva. Elutasított
pályázók újra benyújthatják az átírt pályázati anyagukat hat hónappal a döntést követően.
HTB mindent megtesz annak érdekében, hogy a pályázatot a lehető legrövidebb idő alatt elbírálhassa. A
pályázati idő nem lehet hosszabb, mint három hónap.
Az akkreditáció elbírálásának ideje alatt a pályázó az akkreditációra való jelentkezés tényét
felhasználhatja a hirdetéseiben, de nem hirdetheti semelyik kurzusát akkreditáltként, és nem használhatja
a HTB ill. ISTQB logókat.
Amennyiben a pályázó elnyeri az akkreditációt, értesítést kap a HTB Elbíráló Bizottság döntéséről. Az
akkreditáció elnyerése után, és semmilyen más esetben, a pályázó, mint Oktatási Szolgáltató hirdetheti a
kurzust akkreditáltként és használhatja a HTB és ISTQB logókat a megfelelő marketinges és oktatási
anyagában. A HTB kibocsát egy formális akkreditációs tanúsítványt az Oktatási Szolgáltató részére.
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3.2

Újra-akkreditáció (megújítás)

Oktatási Szolgáltató akkreditációja egy évig érvényes. Az érvényesség lejárta előtt az Oktatási Szolgáltató
pályázhat az akkreditáció megújítására, és frissítheti az akkreditációs anyagot (akkreditáció megújítása)
annak érdekében, hogy annak folyamatossága biztosítva legyen. Ezen felül az Oktatási Szolgáltatónak
alkalmazkodnia kell a szabályzat, ill. a vonatkozó tanterv változásokhoz, ami önmagában is akkreditáció
megújítást vonnak magukkal az akkreditációs érvényességi ideje alatt is. Ha az Oktatási Szolgáltató
akkreditációs periódusa elévül, a szervezet kezdő pályázónak kezelendő.
Minden egyes megújításnál a HTB megvizsgálja az Oktatási Szolgáltató kurzusait és a vele kapcsolatos
tevékenységeit az elmúlt évben.
Az oktatási kurzus akkreditációk addig érvényesek, amíg a kötelező tanterv nem változik, ami a kurzus
akkreditálásának megújítását vonja maga után, vagy addig, amíg az Oktatási Szolgáltató a tantervben
jelentős változásokat nem eszközöl. Az Oktatási Szolgáltató mindig köteles a tantervbeli jelentős
változásokat követni. A tantervbeli módosításokat követő, a kurzus anyagán történő változtatások
kötelező akkreditációs megújítást jelentenek, a változtatások után legkésőbb hat hónappal. A
változtatások követésének elmulasztása az akkreditáció visszavonását is magával vonhatja, az
akkreditációs díj visszatérítése nélkül. Az újra-akkreditáció szabályait az ISTQB Accreditation Process [1]
dokumentum tartalmazza, amely szabályokat a pályázóknak kérésre a HTB rendelkezésre bocsátja.

3.3

Auditálás és értékelés

Az Oktatási Szolgáltató minden esetben legalább egy audit vizsgálatra számíthat az akkreditált
időszakban, ill. más vizsgálati módszerek is részei a folyamatnak (pl. futó kurzusok rövid határidejű
bejelentést követő látogatása vagy a vizsgáztatási eredmények kiértékelése). Ezért az Oktatási
Szolgáltatók kötelesek a futó kurzusok idejét és helyét a HTB-nek jelenteni.
A HTB kérésére az akkreditált Oktatási Szolgáltató a HTB rendelkezésére kell, hogy bocsássa a kurzusok
résztvevői által elkészített kurzus értékeléseket minden kurzusának minden résztvevőjéhez 6 hónapra
visszamenőleg.
A HTB visszavonhatja az akkreditációt olyan esetben, amely a HTB vagy az akkreditáció jó hírét ássa alá.
(Ezek lehetnek például: nem teljesen kitöltött Kurzus Bejelentő Adatlapok leadása, nem megfelelő
képesítéssel rendelkező oktatók alkalmazása, nem megfelelő oktatók helyettes oktatóként történő
alkalmazása, kötelező anyag törlése a tananyagból, nem megfelelő idő eltöltése egy olyan témakör
oktatásával, ami kötelező a tanterv szerint, a kurzus diákjainak lényeges és jogos panaszai, illetve ha az
Oktatási Szolgáltató félrevezető információt szolgáltat a kurzussal kapcsolatban).
Azon Oktatási Szolgáltatók, akik akkreditált kurzust indítanak, minden kurzusindítás előtt, illetve minden
csoportra külön-külön be kell, hogy adjanak egy megfelelően kitöltött “Kurzus Bejelentő Adatlapot” mely
mintapéldánya a 4. Mellékletben található. Az Oktatási Szolgáltatók kötelesek audit-díjat fizetni minden
diák után, aki az adatlapon szerepel. A díjak összegéről az 1. Melléklet ad tájékoztatást. A díjak
befizetésének feltételeiről a HTB az előzetes adatlap beérkezése után intézkedik.
Minden kurzusok indításával, vagy az azt megelőző adminisztrációval kapcsolatos kérdésekkel az
Akkreditációs Bizottsághoz kell fordulni a lehető leghamarabb.
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1. MELLÉKLET: JELENTKEZÉS ILLETVE AUDIT DÍJAK
A jelentkezési és az audit díjak változhatnak, naprakész részletes információ a HTB weboldalán
(www.hstqb.com) található. A jelentkezés díjak nem visszatérítendőek, függetlenek az Oktatási
Szolgáltató vagy Kurzus akkreditálásának eredményétől.

Oktatási Szolgáltató kezdeti akkreditáció (1 év)

250 000,- Ft. (+ÁFA)

Oktatási Szolgáltató akkreditáció megújítás (1 év)

250 000,- Ft. (+ÁFA)

Oktatási Kurzus anyag ISTQB „Foundation Level”

250 000,- Ft. (+ÁFA)

Oktatási Kurzus anyag ISTQB „Advanced Level Test Manager”

500 000,- Ft. (+ÁFA)

Oktatási Kurzus anyag ISTQB „Advanced Level Test Analyst”

400 000,- Ft. (+ÁFA)

Oktatási Kurzus anyag ISTQB „Advanced Level Technical Test Analyst”

300 000,- Ft. (+ÁFA)

Oktatási Kurzus anyag ISTQB „Foundation Level Extension Agile Tester” 200 000,- Ft. (+ÁFA)
Audit díj (diákonként)
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2. MELLÉKLET: ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Az Oktatási Szolgáltató kötelezi magát a HTB szabályzat betartására, amelyek változhatnak, és a HTB Web oldalon
(www.hstqb.com) publikáltak.
Az Akkreditáció védelmében: mint az akkreditáció feltétele, az Oktatási Szolgáltató beleegyezik a tananyag tantervvel
párhuzamos frissítésébe. A HTB vállalja, hogy legalább hat hónapra előre bejelent minden várható jelentős változtatást.
Amennyiben az Oktatási Szolgáltató nem frissíti a kurzus anyagot, illetve nem nyújtja be azt újbóli akkreditálásra, az akkreditáció
visszavonásra kerülhet.
Az Oktatási Szolgáltató minden esetben legalább egy Audit vizsgálatra számíthat az akkreditáció ideje alatt. Ezen felül HTB joga,
hogy ellenőrizze az Oktatási Szolgáltató teljesítményét (pl. futó kurzusok rövid határidejű bejelentést követő látogatása, jelentős
kedvezőtlen visszajelzések esetén). Az Oktatási Szolgáltatóknak ezért be kell jelenteni minden kurzust és azzal kapcsolatos
helyszín és időpont információt. A HTB kérésére az akkreditált Oktatási Szolgáltató a HTB rendelkezésére kell, hogy bocsássa a
kurzusok résztvevői által elkészített kurzus értékeléseket minden kurzusának minden résztvevőjéhez 6 hónapra visszamenőleg.
Ezen felül az Oktatás Szolgáltatónak minden kurzus esemény előtt minden csoportra ki kell töltenie és be kell adnia a Kurzus
Bejelentő Lapot. Amennyiben a HTB részéről audit látogatás történik, mind az Oktatási Szolgáltató mind az Akkreditációs Bizottság
arról kap egy jelentést. A jelentés bizalmasan kezelendő, a Titoktartási Megállapodás értelmében, melyet a felek akkreditáció
benyújtása esetén írnak alá. A jelentés tartalma csak a HTB Elnökség valamint az Akkreditációs Bizottság tagjai számára elérhető.
A HTB azonnali hatállyal visszavonhatja az akkreditációt minden olyan esetben, ami HTB vagy az akkreditáció becsületét ássa alá.
Például nem teljesen kitöltött Kurzus Bejelentő Adatlapok esetén, ha fontos részek kimaradnak a kurzus anyagából, ha nem
megfelelő időt szánnak témakörökre, a kurzus diákjainak bizalmas HTB vagy ISTQB információ (tanulmányi útmutatók) kiadása
esetén, a kurzussal kapcsolatos félrevezető információ szolgáltatása esetén. Amennyiben a HTB hasonló viselkedést észrevételez
azonnali orvoslást vár a felmerülő problémára, az akkreditáció megtartása feltételeként.
Azon kurzus anyagok esetén, amelyeket egy másik országbeli ISTQB tagszervezet akkreditált, nincs szükség HTB általi
akkreditálásra. Azonban ezen anyagok és a megtartott kurzusok hasonlóképpen auditálásra kerülnek, mint a HTB által akkreditált
anyagok és kurzusok.
Az akkreditált kurzus anyagokat az alkalmazott tanterv publikált, javított kiadásakor, illetve az Oktatási Szolgáltató által
megvalósított jelentős változtatások esetében kell újra-akkreditálni. Oktatási Szolgáltató újra-akkreditálása évente esedékes. Az
akkreditáció újbóli megszerzésének eljárása megegyezik az első akkreditáció megszerzésének eljárásával, a díjakat az 1. Melléklet
tartalmazza.
Az ISTQB alapszabályzata értelmében a HTB semmi olyan tevékenységben nem vehet részt, amely más, konkurens akkreditációs
programot támogat. Ezért azon Oktatási Szolgáltatók, akik szponzorálnak, házigazdái olyan minősített kurzusnak és/vagy maguk is
nyújtanak olyan minősítést, melynek tanterve jelentős mértékben átfedi az ISTQB tantervet, nem használhatják a HTB vagy ISTQB
logót, és a HTB sem fog linket biztosítani az ilyen Oktatási Szolgáltatók honlapjára.
Egyedüli Fennhatóság: HTB rendelkezik az egyedüli fennhatósággal a HTB akkreditációra. Azzal, hogy az Oktatási Szolgáltató a
pályázatát beadja akkreditálásra, beleegyezik a HTB akkreditációs döntéseibe.
Kárpótlás: Mindkét fél kárpótlással felel amennyiben a másik felet bármi olyan követelés, tehertétel, kár és költség terheli
(beleértve ügyvédi díjakat és bírósági tárgyalás díját) ami abból ered, hogy a kárpótlásra kötelezett fél megszegte ebben a
szerződésben leírt feltételeket, kikötéseket és garanciákat.
Más Nemzeti Tanácsok: A HTB csak a Magyarországon működő Oktatási Szolgáltatók akkreditálását vállalja. Vannak olyan
Oktatási Szolgáltatók melyek több országban nyújtanak szolgáltatást. Amennyiben az Oktatási Szolgáltató ISTQB akkreditációval
rendelkezik (ISTQB által elismert másik Nemzeti Tanács által), a HTB a megfelelő akkreditációt igazoló okmány megtekintése után
felajánlja (ISTQB által elismert Nemzeti Tanács által akkreditált) oktatási kurzusok vizsgáztatását.
Más ISTQB által elismert Nemzeti Tanácsok általában elismerik a HTB akkreditációt a saját területükön. Azonban az Oktatási
Szolgáltató felelőssége a megfelelő Nemzeti Tanács kérésére szolgáltatni a kért információkat, mielőtt egy akkreditált kurzust
indítana az adott területen. Nincs a HTB hatáskörében a többi Nemzeti Tanács viselkedését befolyásolni, és az ISTQB alapszabály
értelmében minden Nemzeti Tanács egyedüli fennhatóságot élvez a saját területén történő akkreditációra.
A HTB vizsgáztatást és akkreditációt csak Magyarország területén végez. HTB biztosítani fog akkreditációs dokumentációt más
ISTQB által elismert Nemzeti Tanácsoknak amelyek olyan Oktatási Szolgáltatók nevében kérik azokat, melyek más területen
próbálnak meg akkreditációt szerezni.
Oktatók: Az Oktatási Szolgáltatók elfogadják, hogy olyan oktatókat alkalmaznak, akik (1) legalább öt év gyakorlati tapasztalattal
rendelkeznek szoftvertesztelés és szoftverfejlesztés területén, (2) már bizonyították gyakorlati jártasságukat szoftverfejlesztés
oktatás területén. Minden oktatónak rendelkeznie kell hivatalos képesítéssel abból, amit oktat.
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HTB-Hungarian Testing Board
Magyar Szoftvertesztelői Tanács Egyesület
H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E

3. MELLÉKLET: JELENTKEZÉSI LAP HTB KÉPZÉS AKKREDITÁCIÓRA
Kérjük az alábbi nyomtatványt kitöltve, aláírva szíveskedjék az alábbi címre kipostázni:
HTB-Magyar Szoftvertesztelői Tanács Egyesület
H-1117 Budapest
Neumann János u. 1/E (Infopark E épület)
Egyéb akkreditációt segítő dokumentációt küldje a jelentkezéssel, vagy emailen az alábbi címre:
accreditation@hstqb.com
Az akkreditációs díj kifizetése ügyében kérjük, hívjon bennünket a +36 1 3827 297 számon.

JELENTKEZÉS ELBÍRÁLÁSA NEM KEZDŐDIK MEG A MEGFELELŐ AKKREDITÁCIÓS DÍJAK
BEFIZETÉSÉIG.
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HTB Oktatási Akkreditációs Jelentkezési Lap

Cég információ (ezt az információt publikálja a HTB sikeres akkreditáció esetén)
Cég neve:

____________________________________________________________

Cím:

____________________________________________________________

Város:

____________________________________________________________

Ország:

____________________________________________________________

Telefon:

_____________________________ Fax: __________________________

Web oldal URL:

____________________________________________________________

Kapcsolattartási Információk (minden jövőbeli kommunikáció ezen a néven, címen történik)
Kapcsolattartó neve:

____________________________________________________________

Tisztség:

____________________________________________________________

Kapcsolattartó címe (ha a fentitől különböző): __________________________________________
____________________________________________________________
Város:

____________________________________________________________

Ország:

____________________________________________________________

Telefon:

_____________________________ Fax: __________________________

email:

____________________________________________________________

Akkreditálásra kerülő tanfolyam szintje és neve

Nyelv

1.

______________________________________________

_________________

2.

______________________________________________

_________________

3.

______________________________________________

_________________

4.

______________________________________________

_________________

Akkreditáció kérelem típusa:

Magyar Forint

 Oktatási Szolgáltató kezdeti akkreditáció (1 év)

250 000 HUF (+ÁFA)

 Oktatási Szolgáltató akkreditáció megújítás (1 év)

250 000 HUF (+ÁFA)

 Oktatási Kurzus Anyag ISTQB „Foundation Level”

250 000 HUF (+ÁFA)

 Oktatási Kurzus Anyag ISTQB „Advanced Level Test Manager”

500 000 HUF (+ÁFA)

 Oktatási Kurzus Anyag ISTQB „Advanced Level Test Analyst”

400 000 HUF (+ÁFA)

 Oktatási Kurzus Anyag ISTQB „Advanced Level Technical Test Analyst”

300 000 HUF (+ÁFA)

 Oktatási Kurzus Anyag ISTQB „Foundation Level Extension Agile Tester”

200 000 HUF (+ÁFA)

Teljes Akkreditációs Jelentkezési díj
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___________ HUF (+ÁFA)

Az Oktatási Szolgáltató akkreditációra történő jelentkezéséhez az álabbi információkat kell csatolni:


A cég vagy szervezet profilja: amit tartalmazza a szervezet méretét, fő üzleti tevékenységét, azt, hogy az
Oktatási Szolgáltató leányvállalata-e egy nagyobb cégnek, milyen régóta szervez tanfolyamokat, a jelenlegi
tanfolyamok típusa, a kurzusok listája, amiket más testületek akkreditáltak és/vagy más képesítéseket
nyújtanak, a cég egyéb üzleti tevékenysége.



Részletes leírása a cég létesítményeinek, ahol a tanfolyamot tartják, beleértve azok pontos címét, szobák
számát, a fizikai környezet leírását, pl. hány asztal van, stb.



A tanfolyamok célközönségének leírása, a tanfolyam tervezett száma, a diákok tervezett létszáma és más
ezzel kapcsolatos információk.



Az akkreditált kurzus oktatóinak szakmai önéletrajzai, beleértve ISTQB-nek megfelelő, és más releváns
bizonyítványokat.



Az akkreditált kurzusok adminisztrációját végző személyek megnevezése, és az ő szakmai gyakorlatának
leírása.



A titoktartási szerződés cégszerűen aláírt példánya (ezt a HTB külön bocsátja rendelkezésre).

Minden egyes tanfolyamról, melyet Oktatási Szolgáltató akkreditáltatni szeretne, az alábbi információt kell
leadni a jelentkezéssel:


A nyelv megnevezése melyen a tanfolyam zajlik, ill az oktatási anyag nyelvének megnevezése, és annak a
megjelölése, hogy a pályázó tulajdonosa-e ennek az anyagnak (ill. engedély/licensz birtokában van-e)



Az akkreditációs anyag akkreditációs története, amelyben ismertetésre kerül, ha az anyag már korábban
egy másik nemzeti tanács által meg lett vizsgálva, az mikor történt és mi lett a kiértékelés eredménye.



Amennyiben az Oktatási Szolgáltató engedéllyel/licensszel rendelkezik az anyag oktatására, az engedélyt
bizonyító iratokat (licensz szerződés) is csatolni kell.



Újra-akkreditálás esetében: részletes lista a változásokról a Kurzus anyagának előző verziójához képest.



A hivatalos tanterv megnevezése és annak a nyelve, a képzési szint, és annak a modulnak a
megnevezése, amit az ISTQB vagy valamelyik Nemzeti Testület kiadott. (Az anyag ennek alapján kerül
kiértékelésre).



A kurzus vázlata, azon témák felsorolása, amit a kurzus érint napi felbontásban, megmutatva azt, hogy
minden témára szánt idő a tanterv által előírt minimum időtartamnál nagyobb vagy egyenlő, minden
témánál utalni kell egy tantervbeli fejezetre. A témákkal az egész tantervet 100%-osan le kell fedni.



PDF formátumú elektromos másolata a kurzus anyagának, beleértve az előadás slide-okat, jegyzeteket,
oktatói segédanyagot, kiegészítéseket, feladatokat, stb.



Abban az esetben amikor az Oktatási Szolgáltató ellátja a diákokat ajánlott irodalommal, jegyzetek helyett
vagy mellett, ezen könyvek szerzőit, címét, kérésre egy-egy példányát is szükséges leadni.



Bizonyíték arra, hogy minden K3 és magasabb szintű tanulmányi célkitűzéshez van megfelelő szoftverhez
kötődő feladat/gyakorlat, amit a diákoknak végre kell hajtaniuk a kurzus során.



Bizonyíték arra, hogy minden K2 és magasabb szintű tanulmányi célkitűzéshez van megfelelő szoftverhez
kötődő példa, amit az oktató elmagyaráz a kurzus során.

OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ:
Az Oktatási Szolgáltató egyetért a HTB Akkreditációs Szabályzatában leírt feltételekkel (különös tekintettel a 2.
Mellékletében megfogalmazottakra), és tudomásul veszi, hogy az akkreditációs díjak nem visszatéríthetőek,
függetlenül az akkreditáció sikerétől.
Illetékes neve és aláírása: ________________________________________________________
Tisztség:

________________________________ Dátum: __________________

AKKREDITÁCIÓS KÉRELEM BEFOGADÁSA HTB ÁLTAL:
Illetékes neve és aláírása: ________________________________________________________
Tisztség:

________________________________ Dátum: __________________
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4. MELLÉKLET: KURZUS BEJELENTŐ ADATLAP
Kérjük, töltse ki és írja alá ezt a nyomtatványt minden kurzusbeli esemény előtt, minden csoportra. A
kitöltött adatlapot küldje vissza a HTB-nek a kurzus megkezdése előtt (a kurzust megelőző munkanap
reggel kilenc óráig kell megérkeznie postán vagy faxon).
HTB-Magyar Szoftvertesztelői Tanács Egyesület
H-1117 Budapest
Neumann János u. 1/E (Infopark E épület)
Fax: +36 1 3827 298
Kérjük, keresse a HTB-t telefonon a +36 1 3827 297 számon az audit díjak befizetése ügyében

AZ AKKREDITÁCIÓ MEGVONÁSÁVAL JÁRHAT, AMENNYIBEN A MEGFELELŐ KURZUS
BEJELENTŐ LAPOT NEM KÜLDI EL AZ OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ MINDEN KURZUSRA , VAGY
AMENNYIBEN AZ AUDIT DÍJAKAT A HTB NEM KAPJA MEG IDŐBEN.
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HTB Kurzus Bejelentő Adatlap
a) Oktatási Szolgáltató intézmény neve: ________________________________________________

b) HTB regisztrációs szám: _________________________
c) A kapcsolattartó személy neve (mobil elérhetőséggel és email címmel):
_________________________________________________________________________________

d) Az oktató(k) nevei és telefonszámai:
(1) ___________________________________________
(2) ___________________________________________
(3) ___________________________________________

e) A kurzus kezdeti dátuma: ___________________________________
f) A kurzus várható időtartama (hatvan perces órák száma): __________________
g) A kurzus várható befejezési dátuma: ___________________________
h) A kurzuson résztvevő diákok száma: _____________________
Az oktatáson résztvevő diákok nevének és személyi igazolványszámának listáját kötelező jelen bejelentő
laphoz csatolni.

i) A kurzus elnevezése:_______________________________________________________________

j) Melyik (verzió számmal) ISTQB tantervet fedi le a kurzus: __________________________________

k) Foglalja össze röviden azokat a pontokat amik nem szerepelnek a hivatalos tantervben de a kurzus
anyagában igen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

m) További megjegyzések:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Megjegyzés 1.- Oktatási Szolgáltatók számíthatnak un. audit látogatásra a HTB bizottsági tagok részéről, legalább
egyszer a kurzus során. A HTB kérésére az akkreditált Oktatási Szolgáltató a HTB rendelkezésére kell, hogy
bocsássa a kurzusok résztvevői által elkészített kurzus értékeléseket minden kurzusának minden résztvevőjéhez 6
hónapra visszamenőleg.

Megjegyzés 2.- HTB bizottság tagok által végzett auditok alkalmával az Oktatási Szolgáltatónak minden jegyzetet
és segédanyagot teljes részletességgel a HTB delegáltak rendelkezésére kell bocsátania.
Megjegyzés 3.- Az Oktatási Szolgáltató kapcsolattartó személy, vagy megfelelő helyettese elérhető kell, hogy
legyen munkanapokon munkaidőben a kurzus ideje alatt.

Illetékes neve és aláírása: ________________________________________________________
Tisztség:

________________________________Dátum:____________________
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