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1. A vizsgáztatásra vonatkozó irányelvek

Az ISTQB tagszervezetei és vizsgaközpontjai szakmai egységességének, átláthatóságának és
ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében a HTB ragaszkodik az ISTQB vizsgaszabályzatában
foglaltakhoz (ISTQB Examination Guideline).
A vizsgáztatás folyamatának szervezése, bonyolítása és ellenőrzése teljes mértékben, és kizárólagosan a
HTB hatáskörébe tartozik. A HTB nem jogosult vizsgára felkészítő tanfolyamok tartására, ami az objektív
vizsgáztatás garanciája.
A HTB Alapszintű és Haladó Szintű Vizsgákat bonyolít. Alapszintű Vizsgát angol, magyar és német nyelveken lehet
tenni, Haladó Szintű Vizsgára csak angolul van lehetőség.
A Haladó Szintű Vizsga esetében 3 egymástól független modul van, mindháromból lehet külön-külön is vizsgát
tenni:
-

Test Manager (TM)

-

Test Analyst (TA)

-

Technical Test Analyst (TTA)

A HTB mindhárom modulból vállalja a vizsgáztatást.

1.1 Az Alapszintű Vizsga tartalma

A vizsga ideje magyar nyelvű vizsga esetén 60 perc, angol, illetve német vizsgánál 75 perc. A vizsga - jellegét

tekintve - 40 kérdésből álló, feleletválasztós teszt, amely az alapszint tanmenetének (ISTQB Foundation Syllabus,
illetve Hivatalos magyar nyelvű tanterv Alapszintű képesítés) megfelelő kérdésekből áll. A sikeres vizsgához a
vizsgázónak legalább 26 helyes választ kell adnia.
Az alapszint tanmenete szerint a szakismeretek kategorizáltak, a vizsgakérdések minden kategóriát
érintenek. A szakismereti kategóriák az alábbiak:
K1 – szakismeret, amire emlékezni kell, amit fel kell ismerni, amit fel kell tudni idézni;
K2 – szakismeret, amit érteni kell, amit indokolni kell, amit el kell tudni magyarázni, amit össze kell tudni hasonlítani,
amit osztályozni kell tudni, amit összegezni kell;
K3 – szakismeret, amit adott körülmények között alkalmazni kell;
K4 – szakismeret, aminek segítségével tudni kell elemezni, koordinálni, kiválasztani, strukturálni, tervezni, szintetizálni,
megvalósítani.

A vizsgakérdések kategorizálása az alábbiak szerint történik:
-

50% K1

-

30% K2

-

15% K3

-

5% K4

kategóriába esik.
Az egyes témaköröket illetően az alábbi bontásnak kell érvényesülni, amelytől csoportonként egy kérdésnyi
eltérés lehet:
- A tesztelés alapjai (7 kérdés)
- Tesztelés a szoftver életciklusán át (6 kérdés)
- Statikus technikák (3 kérdés)
- Műszaki teszttervezési technikák (12 kérdés)

- Tesztmenedzsment (8 kérdés)
- Eszköztámogatás a tesztelésben (4 kérdés)

A vizsgakérdések fenti formájának és struktúrájának megfelelően az ISTQB és a nemzeti platformok
professzionális, egységes irányelvek szerint vethetik össze a tesztelők képességeit.
A vizsgakérdések témaköreinek részletezése az ISTQB Foundation Syllabus dokumentumban találhatók meg,
melynek magyar nyelvű verziója is megtalálható a HTB honlapján.

1.2 A Haladó Szintű Vizsga tartalma

A Haladó Szintű Vizsgát a HTB-nél angol nyelven lehet letenni. A vizsga ideje 225 perc, a vizsga - jellegét
tekintve – feleletválasztós teszt, amely a haladó szint tanmenetének (ISTQB Advanced Level Syllabus) megfelelő
kérdésekből áll. A válaszok 1, 2 vagy 3 pontot érnek kérdésenként, összességében 100 pont érhető el.
A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 65%-os eredményt (65 pontot) kell elérnie.

A haladó szint tanmenete (ISTQB Advanced Level Syllabus) szerint a szakismeretek kategorizáltak, a
vizsgakérdések minden kategóriát érintenek. A szakismereti kategóriák az alábbiak:

K2 – szakismeret, amit érteni kell, amit indokolni kell, amit el kell tudni magyarázni,
amit össze kell tudni hasonlítani, amit osztályozni kell tudni, amit összegezni kell;
K3 – szakismeret, amit adott körülmények között alkalmazni kell;

K4 – szakismeret, aminek segítségével tudni kell elemezni, koordinálni, kiválasztani,
strukturálni, tervezni, szintetizálni, megvalósítani.

A vizsgakérdések kategorizálását az alábbiak szerint kell elvégezni:
-

60% K2

-

25% K3/K4

-

15% K4

A K2 kérdések 1 pontot, a K3 kérdések 1, 2, vagy 3 pontot, a K4 kérdések 2, vagy 3 pontot érnek.

A vizsgakérdések fenti formájának és struktúrájának megfelelően az ISTQB és a nemzeti platformok
professzionális, egységes irányelvek szerint vethetik össze a tesztelők képességeit.
A vizsgakérdések témaköreinek részletezése az ISTQB Advanced Syllabus dokumentumban találhatók meg,
amely a HTB honlapjáról is letölthető.

2. A vizsgákkal kapcsolatos általános tudnivalók

2.1 Jelentkezés a vizsgákra
A vizsgára való jelentkezéshez ki kell tölteni a Jelentkezési Lapot, ami elektronikusan letölthető a HTB
honlapjáról.
Igény esetén a Jelentkezési Lapot emailben is elküldjük.
A jelentkezési lapot beszkennelve elektronikus úton az examination@hstqb.org vagy az
examination@hstqb.com e- mail címek valamelyikére, vagy faxon a +36 1 382 7298 fax számra, illetve a
fax@hstqb.com e-mail címre kell eljuttatni a HTB-hez.

Haladó Szintű Vizsga esetén a fentieken kívül szükség van egy munkáltatói igazolásra legalább 18 hónapnyi
szoftvertesztelői múltról, amelyet szintén a fentiekben leírt módok valamelyikén kell eljuttatni a HTB-hez. Ezen
igazolásra nincs külön formanyomtatvány.
A Haladó Szintű Vizsgára való jelentkezés másik feltétele az Alapszintű Vizsga megléte.

A jelentkezés csak akkor érvényes, ha a Jelentkezési Lapot a jelentkező legkésőbb a
jelentkezési határidőig elküldi a HTB részére és a HTB részéről a visszaigazolást emailben megkapja.

Jelentkezési határidők:
-

Alapszintű Vizsga esetén 14 naptári nappal a vizsga előtt

-

Haladó Szintű Vizsga esetén 30 naptári nappal a vizsga előtt

A fent leírt határidő mind a rendszeres, mind a kihelyezett vizsgák esetén érvényes.

2.2 A vizsgák díjai

Az Alapszintű Vizsga díja: 50.000 (ötvenezer) Ft+ÁFA.
A Haladó Szintű Vizsga díja: 75.000 (hetvenötezer) Ft+ÁFA, (modulonként).
Az árak 2012. február 1-től érvényesek módosításig, visszavonásig. A vizsga díjából csoportos-, illetve
diákkedvezmény adható.
A csoportos kedvezmény legalább 8 fő egy adott cégtől egy adott vizsgaidőpontra történő jelentkezése esetén
vehető igénybe . A kedvezmény mértéke 20%.
Diákoknak 30% kedvezmény jár. A diák jogviszony igazolásához a jelentkezőnek a vizsgára magával kell hoznia
és be kell mutatnia a diákigazolványát.
HTB pártoló tagok részére 30%-os kedvezmény jár a mindenkori vizsgadíjakból.
A fent leírt díjak mind a rendszeres, mind a kihelyezett vizsgárka érvényesek. A kihelyezett vizsgán ezen felül a
HTB egy egyszeri kiszállási költséget számít fel. Ez Budapesten egységesen 10.000 Ft (vizsgafelügyelőnként), míg
vidéken egyedi díjszabás szerint – a HTB a kihelyezett vizsga igényének benyújtása után ezt egy egyedi árajánlat
keretében adja meg.

2.3 A vizsgadíjak kiegyenlítése

A vizsgadíjak kiegyenlítésére két lehetőség van:
-

Készpénzzel: a vizsga helyszínén történő fizetés. Ebben az esetben a vizsgafelügyelő egy átvételi
bizonylatot ad a vizsgázónak, amely igazolja a vizsgadíj átvételét. A számla utólagosan kerül kiállításra és
postázásra.

-

Átutalással: a HTB által kiállított számla ellenében fizet a vizsgázó a számla beérkezése után

Amíg a vizsgadíj kiegyenlítése nem történt meg, a HTB-nek nem áll módjában postázni az okleveleket.
A készpénzes fizetési igényt a vizsgázónak előre jeleznie kell!

2.4 Kihelyezett vizsga

A HTB honlapján elérhető rendszeres vizsgaidőpontok mellett – legalább 15 vizsgázó jelentkezése esetén - a
HTB vállalja kihelyezett vizsgák lebonyolítását is mind Alapszintű, mind Haladó Szintű vizsgák esetében.
A kihelyezett vizsga kérelmezőjének a Jelentkezési Lapok kitöltése után jeleznie kell ezirányú igényét emailen vagy telefonon a Magyar Szoftvertesztelői Tanács Egyesületnél.
A kihelyezett vizsgák további feltétele, hogy teljesülnie kell a vizsgakörnyezetre vonatkozó előírásoknak (ld. 2.9
fejezet), valamint figyelembe kell venni, hogy a vizsga költségei egy egyszer tételt is tartalmaznak (ld. 2.2
fejezet). Kihelyezett vizsga esetén a Partner minden tekintetben felelős a vizsgáztatás helyszínének
megfelelőségéért. Rendszeres (nem kihelyezett) vizsga esetén a környezet megfelelőségét a HTB biztosítja.

2.5 A vizsgák lebonyolítása

A vizsga helyszínén, a vizsga előtt a jelentkezőnek igazonia kell magát (pl. személyi igazolvánnyal). Emellett

hoznia kell magával és be kell mutatnia a vizsgafelügyelőnek a jelentkezésére kapott kinyomtatott,
visszaigazoló e-mailt.
Angol, illetve német nyelvű vizsga esetén nyomtatott szótár használata engedélyezett. A vizsgafelügyelő a
megfelelő szótárat a vizsga megkezdése előtt ellenőrzi. A használati engedélyről a vizsgafelügyelő
szóban nyilatkozik.
A vizsgáztatás során minden 30 vizsgázóra jutnia kell egy-egy vizsgafelügyelőnek. Például 35 vizsgázó
vizsgáztatását 2 vizsgafelügyelőnek kell lebonyoíltania.
Vizsga megkezdése előtt a vizsgafelügyelő ismereteti szóban a szabályokat – lásd 2.9 fejezet

2.6 A vizsgák utóélete

Alapszintű Vizsga esetén, amenniyben a vizsgázó hivatalosan (e-mail, vagy fax) jelzi, hogy szeretné a dolgozatát
megtekinteni, úgy a HTB erre a vizsgát követő 10 munkanapon belül lehetőséget ad. Ennek helyszínét és
időpontját a Vizsgáztatásért Felelős Testület határozza meg. A vizsgázó a javított dolgozatot nem viheti el, és
semmilyen formában nem másolhatja le. A megtekintés során konzultációra nincs lehetőség.

Haladó Szintű Vizsga esetén a betekintés lehetőségét a HTB-nek nem áll módjában biztosítani.

A sikeres vizsgát követően a Vizsgáztatásért Felelős Testület a vizsgaeredmáényt e-mailben elküldi a vizsgázónak,
majd a Testület a vizsgát követő 6 héten belül oklevelet küld a sikeres a vizsgázónak, amelyet postai úton juttat
el a Jelentkezési Lapon megadott címre. Az oklevél postázásának feltétele a vizsgadíj kiegyenlítése.

A Vizsgáztatásért Felelős Testület az eljárás során keletkezett összes személyes adatot köteles megőrizni
és bizalmasan tárolni.

2.7 Vizsga lemondása, átütemezése

A jelentkezési határidőig a vizsga lemondása ingyenes mind az Alapszintű, mind a Haladó Szintű Vizsga esetén.
Ezt követően, Alapszintű Vizsga esetén a következő szabályozás érvényes:
-

amennyiben legkésőbb a vizsgát megelőző napon megtörténik a vizsga hivatalos lemondása (e-mailen,
vagy faxon), akkor a HTB a vizsgaköltség 50%-át számlázza ki a jelentkezőnek.

-

Amennyiben a jelentkező a jelentkezési határidő és a vizsgát megelőző nap között a vizsga átütemezését
kéri, azaz a lemondással párhuzamosan hivatalosan jelentkezik egy későbbi (maximum 4 hónapon
belüli) vizsgaidőpontra, akkor a HTB a vizsgaköltség 25%-át számlázza ki a jelentkezőnek.

A Haladó Szintű Vizsga esetén a jelentkezési határidő után történő lemondás, illetve átütemezés esetén is a HTB
a teljes összeget számlázza ki a jelentkezőnek.

2.8 Objektív okok miatt elmaradó vizsga átütemezése

Alapszintű Vizsga esetén, ha a vizsgázónak nem felróható ok miatt következik be a vizsga elmaradása
(betegség, baleset, közlekedési eszköz meghibásodása, közlekedési sztrájk, stb) és ezt a vizsga napján 14.00
óráig jelzi a HTB felé, akkor igazolás ellenében utólag is kérhető a vizsga átütemezése.
Ebben az esetben a HTB a vizsgaköltség 25%-át számlázza ki a jelentkezőnek.

Haladó Szintű Vizsga esetén ez a lehetőség nem áll fenn.

2.9 Vizsgakörnyezet

A vizsgakörnyezettel szembeni feltétel nélküli elvárások:
1. Minimum 2 méter távolság az első sor és a tábla (vizsgafelügyelő) között.
2. Minimum 1 méter távolság a padsorok között.
3. Minimálisan 60cm x 90cm asztalfelület.
4. Az egymás mellett ülő vizsgázók között legalább 1.5 méteres távolságnak kell lennie.
5. A vizsgateremben a vizsga ideje alatt csendnek kell lennie. A beszűrődő zaj (légkondicionáló,
utcazaj, külső munkálatok, stb) mértéke nem lehet túl magas. Ha kérdés merül fel ezzel
kapcsolatban, a vizsga megkezdése előtt meg kell kérdezni a vizsgázókat a zaj elfogadhatóságának
mértékéről, és a többség kifogása esetén új helyszínt kell kijelölni. Ennek költségét a helyszínt biztosítónak

kell fedeznie.
6. A vizsga ideje alatt megfelelő láthatósági (fény) viszonyokat kell teremteni. A vizsgázók
többségének kifogása esetén új helyszínt kell kijelölni. Ennek költségét a helyszínt biztosítónak
kell fedeznie.

A vizsgakörnyezet javasolt körülményei:
1. Zárt üvegből fogyasztható üdítő folyadék fogyasztása (víz, szóda, egyéb) a vizsga alatt
megengedett.
2. A vizsgahelyszín hőmérséklete könnyen szabályozható (nyáron klímatizált, télen fűtött) legyen.
3. Legyen egy nagy, mindenki számára látható óra a helységben.

A vizsga alatt az alábbiaknak kell teljesülnie:
• A vizsga helyszínére vonatkozó adottságokat a vizsgázók elfogadják.
• A vizsga alatt a vizsgázó csak szótár segédeszközt használhat.
• A mobiltelefonok kikapcsolt állapotban vannak.
• A vizsgázók egymással semmilyen formában nem érintkezhetnek.
• Csomagok, kabátok nincsenek az asztalokon.
• A piszkozatpapírt a vizsgafelügyelő biztosítja.
• A vizsgafelügyelő hangosan bejelenti a vizsga kezdetének időpontját, miután minden vizsgázó
kézhez kapta a vizsgakérdéseket.

• Tíz perccel a vizsga vége előtt a vizsgafelügyelő bejelenti a hátralévő időt.
• A vizsgázó a vizsga ideje alatt nem hagyhatja el a helységet, vagy ha elhagyja, nem térhet vissza
folytatni azt.

