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Változások követése 
Dátum Verzió Leírás Szerző 

2008 02.04. 1.0 Első verzió Stöckert 

2012.09.23. 1.1 Kiegészítés az Alapszabály és az 
eddigi tapasztalatok alapján. 

Balla Katalin 

2012.11.29. 1.2. Kiegészítések, pontosítások. 
Előkészítés véleményezésre.  

Balla Katalin 

2012.12.04. 1.3 Tagságra vonatkozó feltételek 
kiegészítése Stöckert Tamás 
javaslatára 

Balla Katalin 

2012.12.05. 1.4 Kiegészítések, pontosítások. 
Véleményezés. 

Mátrai Mihály 

2012.12.09. 1.5 Módosítások a Egyesület workhsop-
on elhangzottak alapján (csak 
szerepkörök konkrét személyek 
nélkül, további kérdésk 
megfogalmazása, előfeltételek 
rendes tagsághoz, 
tisztségviseléshez, elnökséghez, 
kapcsolatrendszer általános 
megfogalmazása, tisztség átasá-
átvétele).  

Balla Katalin 

2013.03.18. 1.6 Módosítások, Mátrai M. Tóth Sz.  Balla Katalin  

2013.05.03. 1.7. Módosítások az  Alapszabály 
2010.dec.10-i verziója alapján 
(legutolsó, beadott) 

Balla Katalin  

2013.05.09. 1.8. Az Elnökség döntései alapján 
módosított verzió. 

Stöckert Tamás, 
Tóth Szabolcs, Balla 
Katalin 

2013.05.10. 1.9 Az Elnökség döntései alapján 
módosított verzió. 

Balla Katalin 

2013.09.28. 2.0 Az SZMSZ végleges verziójának 
elfogadása 

Elnökség 
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Preambulum 
 
A Magyar Szoftvertesztelői Tanács Egyesület azaz „Hungarian Testing Board” 
(továbbiakban Egyesület) Közgyűlése az Alapszabály VI./1./g. pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján az Egyesület szervezeti egységeinek, valamint tisztségviselőinek 
működésével kapcsolatosan az Alapszabályban rögzítettek figyelembe vételével, az abban 
foglaltakat részletezve az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: 
SZMSZ) hagyta jóvá, a Szövetség céljainak elérése, és folyamatos működőképességének 
biztosítása érdekében.  
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1. Általános rendelkezések 

 

Az Egyesület neve: Magyar Szoftvertesztelői Tanács Egyesület 

Az Egyesület angol elnevezése: Hungarian Testing Board  

Az Egyesület rövid neve: Egyesület 

Az Egyesület székhelye: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E - Infopark E épület 

Az Egyesület működési területe: Magyarország 

Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései szerint, önkormányzati elven működő társadalmi szervezet. 

Az Egyesület jogi személy. 

Az Egyesület határozatlan időre alakult.  

Az Egyesület megalakulásának időpontja: 2008. január 08. 

Az Egyesület hivatalos bejegyzésének időpontja: 2008. január 30.   

Az egyesület a Társadalmi Szervezetek jegyzékébe az 12829 sorszám alatt került 
bejegyzésre.  

Az Egyesület célja: a szoftvertesztelő mérnökök szakmai fejlődésének elősegítése 
Magyarországon.  

Az Egyesület hivatalos weblapjának címe:  

http://www.hstqb.com, http://www.hstqb.org 

Az Egyesület számlavezető bankja és bankszámlaszáma:  

Unicredit Bank, 10918001-00000050-88840009 

Az Egyesüleg logója:  

 

 

 

 

http://www.hstqb.com/
http://www.hstqb.org/
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2. Az Egyesület kapcsolatrendszere 

 
A Magyar Szoftvertesztelői Tanács Egyesület azaz „Hungarian Testing Board” 
(továbbiakban Egyesület Egyesület) az „International Software Testing and Qualificaiton 
Board”, (továbbiakban ISTQB) magyarországi tagszervezete és annak kizárólagos 
magyarországi képviselője. Az ISTQB a szoftvertesztelés különböző területein világszerte 
dolgozó szakemberek számára kíván fórumot biztosítani a kommunikációhoz, 
tapasztalatcseréhez, illetve felállított egy egységesített képzési és certifikációs rendszert. 
Mind az ISTQB mind magyaroszági tagszervezeteként a Egyesület szigorúan demokratikus 
elveken működik. 

Az Egyesület szakmai kapcsolatot tart fenn mind belföldi, mind külföldi szakmai 
szervezetekkel. 

Az Egyesület az ISTQB (International Software Testing and Qualification Board) 
szoftvertesztelői világszervezet teljes jogú egyedüli magyarországi tagszervezete. 

A belföldi szakmai szervezetekkel való kapcsolatok típusai: 

 Akkreditáció: az Egyesület hivatalos folyamat szerint akkreditálja az ISTQB 
elvárásainak megfelelő tesztelői tanfolyamokat. 

 Vizsgáztatás: az Egyesület megszervezi és lebonyolítja az ISQTB követelményeinek 
megfelelő szoftvertesztelői, különböző szintű szakmai vizsgákat.  

 Certifikáció: az Egyesület tanúsítványt állít ki a sikresen vizsgázók számára. 

 Auditálás: az ISTQB követelményeknek való megfelelés állandó fenntartására az 
Egyesület a tanfolyamokat, vizsgákat, tananyagokat folyamatosan szakmai auditnak 
veti alá. 

 Tagság szakmai szervezetkben: az Egyesület tagja az Informatikai Vállalkozások 
Szövetségének (IVSZ).  

 Pártoló tagság az Egyesület-ben: szakmai szervezet az Egyesület pártoló tagja 

 Partneri kapcsolat: az Egyesület valamely szakmai szervezet partnere, vele 
együttműködik szakmai területen. 

Az Egyesülettel szakmai kapcsolatban levő szervezetek aktuális listája mindig megtalálható 
az Egyesület hivatalos honlapján.  
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3. Az Egyesület céljai és kiemelt feladatai 

3.1 Az Egyesület céljai 

 

1./ Az Egyesület célja a szoftvertesztelő mérnökök szakmai fejlődésének elősegítése,  a 
legkiemelkedőbb színvonalú munkavégzés feltételeinek megteremtése, a szakmai 
tevékenység magas fokú művelésének támogatása. Ennek érdekében az Egyesület 
elsődleges feladatának tartja, hogy tagjai a legmagasabb színtű továbbképzési 
programokban részesülhessenek, és elsajátíthassák a szoftvertesztelői hivatás külföldön 
elismert kultúrájának követelményeit. 

Az Egyesület – célja elérése érdekében – kifejtett tevékenysége a szoftvertesztelők 
szakmai képzésére létrehozott ú.n. „Certified-Tester” (Minősített Szoftvertesztelők) 
elnevezésű nemzetközi modell magyarországi alkalmazása (A.) és szakmai felügyelete 
(B.). 

A. A „Certified-Tester” modell magyarországi alkalmazása körében az Egyesület feladatai: 

a.) A nemzetközi modell iránt érdeklődő magyar és nem magyar állampolgárságú 
szoftverfejlesztő és -tesztelő mérnökök továbbképzése a „Certified-Tester” modell 
nemzetközi előírásai szerint, többszintű tanulmányi rendszeren (fokozaton) 
keresztül. 

b.) A nemzetközi modell követelményeinek megfelelő, és az Egyesület által 
minősített oktatóhelyek számára a „Certified-Tester” modell szerinti képzés és 
vizsgáztatás engedélyezése (akkreditálása). 

B. A „Certified-Tester” nemzetközi modell magyarországi szakmai felügyeletekeretében az 
Egyesület célja: 

a.) Továbbfejleszteni a „Certified-Tester” nemzetközi modellt, szorosan 
együttműködve a kidolgozó „International Software Testing Qualifications Board” 
(ISTQB) nemzetközi anyaszervezet tevékenységével. 

b.) A modell magyarországi alkalmazásának folyamatos ellenőrzése, a képzés 

legmagasabb szintű szakmai színvonalának biztosítása. 

c.) A nemzetközi modell által meghatározott tanulmányi fokozatok szerinti tantervek 

kidolgozása, ennek körében a képzés szakmai tananyagának (kiadványainak) 

megjelentetése. 

d.) A különböző tanulmányi fokozatok vizsgarendszerének kidolgozása. 

e.) Az akkreditáció megszerzése részletes feltételeinek kidolgozása, akkreditációs 

szabályzat kiadása. 

f.) Az akkreditált oktató- és vizsgahelyek szakmai ellenőrzése, az akkreditáció 

folyamatos felülvizsgálata. 

g.) A nemzetközi modell beépítése a magyarországi felsőoktatási rendszerbe. 

h.) Együttműködés a nemzetközi szervezettel (ISTQB) és annak munkacsoportjaival, 
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valamint más nemzetközi szakmai szervezetekkel. 

2./ Az Egyesület céljai elérése érdekében jogosult kapcsolatokat létesíteni harmadik 

személyekkel. 

 

3.2 Az Egyesület kiemelt, gyakorlati feladatai 

Az Egyesület tagjai – a 4. fejezetben leírt szervezeti struktúrában – az alábbi kiemelt feladatokat 
végzik: 

 a szervezet irányítása, információáramlás biztosítása;  

 hazai munkacsoportok munkájának megszervezése  

 részvétel ISTQB által szervezett munkacsoportok munkájában 

 közgyűlések lebonyolítása;  

 az ISTQB által megszabott tevékenységek elvégzése (pl. részvétel a GA üléseken, 
beszámolók készítése stb.); 

 vizsgáztatási feladatok ellátása 

 akkreditációval kapcsolatos feladatok ellátása 

 sajtó és propaganda munka szervezése;  

 hazai és nemzetközi szakmai anyagok és események követése, terjesztése szakmai 
rendezvények szervezése; 

 kiadványok előkészítése, készíttetése, terjesztésük megszervezése;  

 az egyesület pénzügyi és szakmai vagyonának kezelése;  

 könyvelési, számviteli feladatok ellátása;  

 

A tagok a rájuk bízott, illetőleg az általuk elvállalt munkafeladatokat körültekintően és 
lelkiismeretesen, legjobb tudásuk szerint tartoznak teljesíteni. Munkájuk során kötelesek 
betartani a jogszabályokat, valamint a szövetség Alapszabályát, Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és ajánlásait. Minden munkatárs kötelessége, hogy a rendelkezésére 
bocsátott egyesületi eszközöket célszerűen, tulajdonosi gondossággal használja és kezelje. 
Minden munkatárs köteles a munkavégzés során tudomására jutó információkat üzleti 
titokként kezelni. A munkatársak igényelhetik, hogy az Egyesület szervei biztosítsák 
számukra a folyamatos munkavégzéshez szükséges személyi, tárgyi és szervezeti 
feltételeket.  
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4. Az Egyesület szervezete 

 
Az Egyesület tagokból áll, akik lehetnek természetes személyek vagy jogi személyek. 
A tagok különböző, előre meghatározott elvek alapján csoportokba szerveződnek. A 
csoportok szolgálhatják a vezetést, döntéshozást (pl. a Közgyűlés), valamint 
szerveződhetnek abból a célból is, hogy a szakmai munkának bizonyos vonatkozásait 
előmozdítsák (pl. Vizsgáztatási munkacsoport, marketinges csoport stb.).  
A tagok / csoportok saját maguk közül tisztségviselőket választhanak. 
Néhány kiemelt csoportra, tisztségre és tisztségviselői feladatkörre az alábbiakban 
részletesen kitérünk. Az alább leírtakon kívül – a szakmai munka mindenkori követelményei 
szerint – további csoportok, tisztségek alakulhatnak, illetve meglévők átalakulhatnak vagy 
megszűnhetnek.  
Az Alapszabályban rögzített csoportok és tisztségek, valamint a hivatalos (pl. aláírási) 
jogkörrel rendelkező tisztségviselők nem változtathatók az Alapszabály és az ahhoz 
kapcsolódó - a mindenkor érvényes és megkövetelt jogszabályoknak megfelelő - 
változtatásai nélkül.  
 
 

4.1 Tagok, tagjegyzék 

 
Az Egyesület tagjait három különböző csoportba soroljuk (Alapszabály III. pontja):  

 - rendes tagok, 
- együttműködő tagok, 
- pártoló tagok. 
 

Az Egyesület tagjait eltérő jogok és kötelezettségek illetik meg. 

Alább felsoroljuk mindhárom típusú tagság feltételeit, az egyes csoportokba tartozó tagok 
jogait és kötelezettségeit.   

Az Egyesület nyilvántartást vezet saját tagjairól. 

A mindenkori Tagjegyzék az Egyesület székhelyén elérhető. A Tagjegyzék frissítéséért a 
mindenkori elnök felel. 

 

4.1.1 Rendes tagok 

 
A rendes tag 

 képes és kész az Egyesület céljainak megvalósítására. 

 az ISTQB rendelkezéseivel összhangban titoktartási kötelezettséget vállal az 
Egyesület tevékenysége során tudomására jutott információk megőrzésére, azokat üzleti 
titokként kezeli, 

 szavazatával részt vesz a döntéshozatalban, 

 tagdíjat fizet, 
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Új rendes tag felvételével kapcsolatos döntés fontos előfeltétele a legalább egy éves 
együttműködő tagsági viszony, illetve az együttműködő tagként végzett aktív, sikeres 
tevékenység. 

Az aktív, sikeres tevékenység azt jelenti, hogy a személy részt vesz az Egyesület 
munkájában, azt erejéhez mérten, a rendes tagok megelégedése mellett, támogatja. 

Az Egyesület rendes tagjává válhat az a természetes személy: 

 aki írásbeli belépési nyilatkozattal kéri felvételét, 

 akinek legalább egy éves együttműködő tagsági viszonya van, 

 aki megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik (szoftverfejlesztő és/vagy 
tesztelő mérnök), 

 aki bemutatja szakmai képzettségét igazoló okiratokat (főiskolai vagy egyetemi 
végzettség), 

 aki az Egyesület két rendes tagjának a tagfelvételre vonatkozó írásbeli ajánlásával 
rendelkezik, 

 aki minimálisan CTFL minősítéssel rendelkezik. 

A rendes tagok felvételéről, a fenti feltételek figyelembevételével az Elnökség javaslatot 
tesz, majd azt követően arról a Közgyűlés dönt. A rendes tagi jogviszony határozatlan ideig 
szól. 

 

4.1.2 Együttműködő tagok 

 

Az Egyesület együttműködő tagjává felvehető az a természetes személy, aki vállalja az 
Egyesület erkölcsi támogatását, és 
 

 akit az Elnökség az együttműködő tagi címre méltónak talál, 

 aki az Elnökség felkérésére az együttműködő tagságot elfogadja, 

 aki az ISTQB rendelkezéseivel összhangban az Egyesület tevékenysége során 
tudomására jutott információk megőrzésére titoktartási kötelezettséget vállal, 
továbbá 

 aki az Egyesület tevékenységét, illetve az Egyesült Alapszabályban megfogalmazott 
céljainak elérését aktívan támogatja. 

 
Az együttműködő tagok részt vehetnek az Egyesület munkájában. Felvételükről az Elnök 
javaslatára az Elnökség dönt. 
Az együttműködő tagi jogviszony határozatlan ideig szól.  
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4.1.3 Pártoló tagok 

 

Az Egyesület pártoló tagjául felvehető az a természetes és jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki vállalja az Egyesület valamilyen 
jellegű anyagi támogatását, és 

 aki írásbeli belépési nyilatkozattal kéri felvételét, 

 aki támogatja a Certified Tester nemzetközi modell hazai népszerűsítését,  

 akit az Elnökség pártoló tagságra alkalmasnak tart, 

 az ISTQB rendelkezéseivel összhangban az tagi tevékenysége során tudomására 
jutott információk megőrzésére titoktartási kötelezettséget vállal,  

A pártoló tagi cím részletes feltételeit az Elnökség és a leendő pártoló tag közösen 
állapítják meg. A megállapodás tartalmazza a pártoló tag valamint az Egyesület jogait, 
kötelezettségeit és a feltételeket, melyek mellett a pártoló tagsági megállapodás érvényes. 

A pártoló tagság időtartama a pártóló tagi megállapodásban foglaltaknak megfelelően kerül 
rögzítésre. 

A pártoló tagok felvételéről az Elnök javaslatára az Elnökség dönt. 
 

4.2 A tagsági viszony kezdeményezése, fenntartása és megszűnése 

 

A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozat (felvétel iránti kérelem) alapján az Egyesületbe 
való felvétellel jön létre. 

A tagsági viszony megszűnik: 

a.) a tag kilépésével, 

b.) a tagsági viszony automatikus megszűnésével (pártoló tagság esetén lehetséges), 

c.) kizárással, 

d.) a tag halálával (jogi személyiségű, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
együttműködő tag megszűnésével). 

 

Alább részletezzük a tagsági viszony megszűnésének lehetőségeit.  

a) Tag kilépése 

A kilépést a kilépő tagnak írásban, az Elnökségnek kell bejelentenie. Az Elnökség elfogadó 
nyilatkozata nem feltétele a kilépésnek. 

b.) A tagsági viszony automatikus megszűnése 

Amennyiben a pártoló tagság határozott ideig szól, a tagság a határozott időtartam utolsó napját 
követő nappal megszűnik. 
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c.) Kizárás 

Ki kell zárni  azt a (rendes-, együttműködő- vagy pártoló) tagot, aki 

 a tagsági díjának befizetését, illetőleg a vállalt  támogatást – eltérő rendelkezés 
hiányában - 3 hónapnál hosszabb időn át – legalább 15 napos határidőt tartalmazó és 
eredménytelen –írásos felszólítás ellenére elmulasztja, 

 nem teljesíti a jelen alapszabályban, vagy az Egyesület más belső szabályzataiban 
meghatározott, illetve a közgyűlés bármely határozatábóleredő kötelezettségeit, 

 ha az Egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít, vagy tevékenységével az 
Egyesület feladatainak megvalósítását akadályozza, 

 az Egyesület tagságához méltatlan magatartást tanúsít, 

 titoktartási kötelezettségét megszegi. 

A kizárás a rendes tagok esetében a Közgyűlés, az együttműködő- és a pártoló tagok esetében 
az Elnökség hatáskörébe tartozik, míg végrehajtása minden esetben az Elnökség feladata. 

A rendes tagok kizárásáról a Közgyűlés a leadott érvényes szavazatok egyszerű többségével 
dönt. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele 
jelen van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.  

A együttműködő- és pártoló tagok kizárásáról az Elnökség egyszerű többséggel dönt. Az 
Elnökség akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. 
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazat dönt. 

A kizárással érintett tagot a kizárásra vonatkozó döntés meghozatala előtt 15 nappal írásban 
értesíteni kell arról, hogy a kizárás kérdésében a Közgyűlés, illetve az Elnökség határozni 
kíván. Az értesítésben meg kell jelölni a kizárás pontos indokát, és fel kell hívni a tagot arra, 
hogy legkésőbb a döntés időpontjáig írásban, vagy a közgyűlésen szóban az ellene felhozott 
kizárási okokkal szemben védekezést terjeszthet elő. 

d./ A tag halála (jogi személyiségű tag megszűnése) 

A tag halála (illetve jogi személyiség megszűnése) a tagsági jogviszonyt véglegesen 
megszünteti, jogutódlásra nincs lehetőség. Ha az elhúnyt / megszűnt tagot korábban elvégzett, 
még ki nem fizetett munka ellenértéke illettte volna meg, akkor ezt a tag törvényes örököse 
számára biztosítani kell.   

 

4.3 A tagok jogai és kötelességei 

 

Ebben a részben ismertetjük a tagok alapvető jogait és kötelességeit.  

A tagok jogosultak az Egyesület működéséről és tevékenységéről tájékozódni. 
Tájékozódásukban az Elnökség őket támogatni köteles. 

 

4.3.1 A rendes tagok jogai és kötelezettségei 

 
a./ Az Egyesület rendes tagjának jogai a következők: 

- részt vehet az Egyesület közgyűlése határozatainak meghozatalában, 
- az Egyesület tisztségeibe, szerveibe választhat és választható, 
- észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az Egyesület, 

valamint szerveinek munkájáról, 
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- igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, 
- az Egyesület bármely szervének jogszabálysértő határozatát a tudomásra 

jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 
- Tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség ülésein. 

 

b./ Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei a következők:  

- Az Egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesület 
szervei által hozott határozatoknak a megtartása; 

- Köteles részt venni az Egyesület tevékenységében és hozzájárulni feladatainak 
teljesítéséhez, céljai megvalósításához; 

- Köteles az esedékes tagdíjat – a rendes tagság egyéb rendelkezése hiányában - 
legkésőbb minden hónap 15. napjáig a házipénztárba befizetni. A tag a tagdíj 
előteljesítésére jogosult. 

 

4.3.2  A együttműködő- és pártoló tagok jogai és kötelezettségei: 

 

a./ Az Egyesület pártoló- és együttműködő tagjának jogai 
 

- meghívás alapján tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén; 
- javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület, valamint szervei 

működésével kapcsolatban; 
-  a pártoló tag esetében a pártoló tagi jogviszonnyal kapcsolatos 

megállapodásban foglalt jogok. 
 
b./ Az Egyesület pártoló- és együttműködő tagjának kötelezettségei 
 

- az Egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesület 
szervei által hozott határozatok megtartása; 

- az Egyesület célkitűzéseinek, erkölcsileg és vállalásának megfelelően anyagi 
támogatása a pártoló tag esetében a pártoló tagi jogviszonnyal kapcsolatos 
megállapodásban foglalt kötelezettségek 
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. 

4.4 Az Egyesület csoportjai / szervei, tisztségviselői és hatásköreik 

 

A Egyesület csoportjai / szervei a következők:  

1./ a Közgyűlés 

2./ az Elnökség 

3./ az Akkreditációs munkacsoport (állandó) 

4./ a Vizsgáztatási munkacsoport (állandó) 

5./ további munkacsoportok (lehet időszakos is).  

Az alábbiakban ismertetjük ezek céljait, feladatait és hatásköreit.  

 

4.4.1 A Közgyűlés 

A Közgyűléssel kapcsolatban az Alapszabály VI/1-es pontja az irányadó.   

Az Egyesület Közgyűlését a tagok összessége alkotja. 

a / A Közgyűlés összehívása 

Az Egyesületnek a legfőbb szerve a Közgyűlés, melyet szükség szerint, de évente legalább 
egy alkalommal, legkésőbb minden év május 30-ig, össze kell hívni. A közgyűlést akkor is 
össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha a rendes tagok egyötöde az ok és a 
cél megjelölésével ezt kéri. 

A Közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell az Elnökség által javasolt, illetve a rendes tagok 
egyötöde által megjelölt napirendet és közgyűlési tárgyköröket, valamint a közgyűlés helyét 
és időpontját. A meghívókat levélben, telefaxon, e-mailen vagy küldött útján kell a 
címzettekhez eljuttatni. 

A közgyűlési meghívókat a közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal postára 
kell adni, vagy telefaxon, vagy e-mailen el kell küldeni. 

A közgyűlés napirendjét oly módon kell ismertetni, hogy annak esetleges módosítására 
kellő idő álljon rendelkezésre. A közgyűlés napirendjét az egyesület mindenkori elnöke 
legkésőbb 10 nappal a közgyűlés előtt e-mailban a tagok számára kiküldi. A kiküldött 
napirend kiegészítésére, módosítására a tagok a közgyűlést megelőzően legkésőbb 5 
nappal kell, hogy e-mailben javaslatot tegyenek. 

A Közgyűlés lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések:  

b./ A Közgyűlésen a rendes tagok rendelkeznek szavazati joggal, minden rendes tagnak 
egy szavazata van. A tagok szavazati jogukat személyesen gyakorolják. 

c./ A Közgyűlés határozatképes, ha – szabályszerű összehívást követően – a szavazásra 
jogosultaknak több mint fele jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a 
határozatképtelen közgyűlés időpontjától számított 7 napon belül megismételt közgyűlést 
kell tartani. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekre a 
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megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben az eredeti közgyűlési 
meghívóban a tagokat erről tájékoztatták, és a megismételt közgyűlés időpontját is 
feltűntették. 

d./ Az Alapszabály-módosítás, egyesülés, feloszlás tárgyában hozott határozat 
érvényességéhez a megjelent tagok legalább kétharmadának hozzájárulása szükséges. Az 
e tárgykörben határozatképtelenség miatt másodszor is összehívott Közgyűlés – tekintet 
nélkül a megjelentek számára – határozatképes, amennyiben erről a tagokat az eredeti 
meghívóban tájékoztatták, és a megismételt közgyűlés időpontját is feltűntették. A 
másodszor összehívott Közgyűlésen is a megjelent tagok kétharmadának hozzájárulása 
szükséges a fentiekben való döntéshez. 

e./ A szabályszerűen összehívott és határozatképes Közgyűlés az Elnökség és a tagok 
javaslatai alapján jóváhagyja a napirendjét. A napirend megállapítása előtt a Közgyűlés 
állást foglal a Közgyűlés összehívásának szabályszerűségéről és a határozatképességről. 

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet, jelenléti ívet kell felvenni. 

f./ A Közgyűlés a határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha az alapszabály 
ettől eltérően rendelkezik. 

A Közgyűlés döntéseit – az Egyesület elnökének és tisztségviselőinek megválasztását 
kivéve, amikor a tagok titkos szavazással döntenek – nyílt szavazással hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés Elnökének szavazata dönt, kivéve, ha az Elnök 
szavazata más által nem támogatott. 

g./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- az Alapszabály megállapítása és módosítása; 

- az Egyesület Elnökének és további tisztségviselőinek megválasztása, éves 
beszámolójának elfogadása és esetleges felmentése; Az Elnök, illetve további 
tisztségviselőinek felmentése esetén a felmentés okait írásba kell foglalni. 

- a tagok lemondásának tudomásulvétele, kizárás elhatározása; 

- a tagdíj összegének megállapítása; 

- az Egyesület éves költségvetésének megállapítása; 

- más társadalmi szervezettel történő egyesülés kimondása 

- az Egyesület feloszlásának elhatározása 

- mindazok a kérdések, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a Közgyűlés a saját hatáskörébe 
von. 

h./ A Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel hozott döntése szükséges: 

- az Alapszabály módosításához és megalkotásához 

- az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, szétválásának kimondásához 

- az Egyesület feloszlásának kimondásához. 

i./ Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni: 

- az Egyesület Elnökségének többségi határozata alapján; 
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- ha az Egyesület rendes tagjainak egyötöde az ok és a cél megjelölésével kívánja; 

- ha a bíróság elrendeli. 

 

4.4.2 Az Elnökség 

 

Az Elnökség tagjai 

Az Elnökségbe való bekerülés feltétele legalább 1 éves eredményes rendes tagság. Az 
eredményességről a Közgyűlés tagjai szótöbbséggel döntenek.  

Az Elnökség az Egyesület Elnökéből, Alelnökéből, az Akkreditálási igazgatóból és a 
Vizsgáztatási igazgatóból álló ügyvivői testület. Az elnökség tagjait a Közgyűlés (tisztújító 
közgyűlés) titkos szavazással választja az Egyesület rendes tagjai közül, két éves 
időtartamra. Az Elnökség tagjai újraválaszthatók. 

Nem választható az Elnökség tagjának, aki a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt 
áll. Az Elnökség tagjainak megbízatása a tisztség írásbeli elfogadásával válik hatályossá. 

Az Elnökség megválasztása 2007 októberétől történik.  

Amennyiben bármely Elnökségi tag megbízatása mandátuma lejárta előtt megszűnik, úgy 
helyére a közgyűlés a következő tisztújító közgyűlésig tartó időre új elnökségi tagot választ. 

Amennyiben legalább két Elnökségi tag tiszte két közgyűlés között megszűnne, úgy 
bármely következő közgyűlést tisztújító közgyűlésnek kell tekinteni. 

Az Elnökségi tagság megszűnik 

- a mandátum lejártával; 
- az arról való lemondással; 
- az Egyesületi tagság megszűnésével; 
- felmentéssel. 

Az Elnökség tagjai felmentésének akkor van helye, ha nem teljesítik a jelen 
alapszabályban, vagy az Egyesület más belső szabályzataiban meghatározott, illetve a 
Közgyűlés bármely határozatából eredő kötelezettségeiket; továbbá, ha az Egyesület 
céljaival ellentétes magatartást tanúsítanak, vagy tevékenységükkel az Egyesület 
feladatainak megvalósítását akadályozzák. 
A felmentéssel érintett Elnökségi tagot a vonatkozó döntés meghozatala előtt 15 nappal 
írásban értesíteni kell arról, hogy a felmentés kérdésében a Közgyűlés határozni kíván. Az 
értesítésben meg kell jelölni a felmentés pontos indokát, és fel kell hívni az Elnökségi tagot 
arra, hogy legkésőbb a döntés időpontjáig írásban, vagy a közgyűlésen szóban az ellene 
felhozott felmentési okokkal szemben védekezést terjeszthet elő. 
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Az Elnökség jogai 

 

Az Elnökségnek a következő jogai vannak:  

- döntési jog az Egyesület életével, tevékenységével kapcsolatos minden olyan 
kérdésben, amely nem a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, 

- döntési jog új tagok felvételének kérdésében. 

 

Az Elnökség kötelezettségei 

 
Az Elnökségnek a következő kötelezettségei vannak:  

- összehívni és előkészíteni a Közgyűlést 

- tevékenységéről beszámolni a Közgyűlésnek 

- szervezni és irányítani az Egyesület életét, tevékenységét; 

- végrehajtani és végrehajtatni a Közgyűlés határozatait; 

- dönteni az akkreditáció megadásáról. 

 

Az Elnökség döntései 

 
Az Elnökség döntéseit minden esetben egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 
Az Elnökség akkor határozatképes, ha a döntés meghozatalában tagjainak több mint fele 
részt vesz, és az Elnök vagy az Alelnök is jelen van. 
Szavazategyenlőség esetén az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök szavazata dönt, 
kivéve, ha az elnök, illetve akadályoztatása esetén az alelnök szavazata más által nem 
támogatott. A döntéshozatalban való részvétel módját és rendjét az Elnökség maga állapítja 
meg. 
 
Az Elnökség ülései 

Az Elnökség szükség szerint ülésezik, az Elnökséget az Elnök - vagy akadályoztatása 
esetén az Alelnök - hívja össze, de össze kell hívni, ha azt az Elnökségi tagok fele írásban 
kéri. A napirendet is tartalmazó írásbeli meghívót, valamint a fontosabb napirendi témákat 
írásban az Elnökség tagjainak legalább 5 nappal az ülés előtt kézhez kell kapniuk. 

Az elnökségi ülések időpontjáról és napirendjéről legalább azt 5 nappal megelőzően 
levélben, faxon vagy e-mailben a rendes tagokat is értesíteni kell, hogy az elnökség ülésén 
tanácskozási jogukkal igényük szerint élhessenek. 

Az Elnökség üléseiről szükség esetén jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a döntéseket 
és ellenvéleményeket, a hozott döntések tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a 
szavazatok arányát. A jegyzőkönyvet az Elnökség tagjainak 15 napon belül meg kell 
küldeni, a jegyzőkönyv egy példányát pedig az Egyesület irattárában kell elhelyezni. A 
jegyzőkönyvet két elnökségi tag hitelesíti. A határozatokról - a jelzett tartalommal - külön 
nyilvántartást is kell vezetni. 
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A jegyzőkönyvet határozatlan ideig az Egyesület jogi képviselőjének kell megőrizni oly 
módon, hogy abba bármely elnökségi tag megbízottja igény szerint betekinthessen. 

Az Elnökség működőképessége és a folyamatos képviselet ellátására az egymást követő 
három soros elnökségi ülésről indokolatlanul távolmaradó tag helyett a következő póttagot 
kell behívni. A delegáltat, azaz az Egyesület-ben jelen lévő szervezetet és a delegáltat erről 
értesíteni kell.  

 

4.4.3 Az Egyesület Elnöke 

 
Az Elnök az Elnökség tagja. A Közgyűlésen az Elnök elnököl. E jogkörét alkalmanként az 
Alelnökre vagy szükség esetén más rendes tagra átruházhatja. 
Az Elnök az Egyesület önálló képviselője harmadik személyekkel szemben. Eljárásáról 
köteles beszámolni az Elnökségnek. A bankszámla felett kizárólag az Elnök és az Ellenőr – 
jogosult rendelkezni. 
 

4.4.4 A Tisztségviselők 

 

Az Egyesület tisztségviselői: 
 

 Egyesület Elnöke 

 Egyesület Alelnöke 

 Ellenőr 

 Akkreditálási igazgató 

 Vizsgáztatási igazgató.  
 

A Tisztségviselők közé való bekerülés feltétele a legalább 1 éves eredményes rendes 
tagság. A tagság eredményességéről a Közgyűlés tagjai szótöbbséggel döntenek.  

Az Elnök jogkörét akadályoztatása esetén az Alelnök gyakorolja. Az Alelnök feladata ezen 
túl az Egyesület tevékenysége során az adminisztratív teendők ellátása, valamint a 
költségvetés tervezetének elkészítése és a házi pénztár kezelése.  

Az Ellenőr feladata az Egyesület és annak szervei jogszerű működésének és 
gazdálkodásának ellenőrzése, valamint a költségvetés tervezet véleményezése.  

Az Akkreditálási igazgató feladata az Akkreditációs Munkacsoport vezetése.  

A Vizsgáztatási igazgató feladata a Vizsgáztatási Munkacsoport vezetése.  

Az Egyesület tisztségviselőit a minden év május 30-ig megtartandó évi rendes Közgyűlés 
(tisztújító közgyűlés) titkos szavazással választja az Egyesület rendes tagjai közül, két éves 
időtartamra. Az Egyesület tisztségviselői újraválaszthatók. 

A Tisztségviselőket a Közgyűlés (tisztújító közgyűlés) titkos szavazással választja az 
Egyesület rendes tagjai közül, két éves időtartamra. A Tisztségviselők  újraválaszthatók. 
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4.4.5 Az Akkreditációs Munkacsoport 

 

Az Akkreditációs Munkacsoport feladata a nemzetközi modell követelményeinek megfelelő, 
és az Egyesület által minősített oktatóhelyek számára a „Certified-Tester” modell szerinti 
képzés és vizsgáztatás engedélyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Az 
akkreditáció megadásáról minden esetben az Elnökség dönt. 

Az Akkreditációs Munkacsoport feladata az ISTQB szabályozása alapján definiált 
különböző tesztspecifikus képzési szinteknek megfelelően az akkreditációs folyamat 
kidolgozása, illetve aktualizálása. A Egyesület által kidolgozott és jóváhagyott akkreditációs 
folyamat transzparens és egyértelmű módon kommunikálja az ISTQB certifikációk 
megszerzéséhez szükséges felkészítő tanfolyamokkal kapcsolatos elvárásokat. 
 
A folyamat kidolgozásán túlmenően az akkreditációs munkacsoport az akkreditációra 
pályázó szervezetek pályázati anyagait az akkreditációs folyamatban leírtaknak 
megfelelően el is bírálja, majd az elbírálás eredményeit figyelembe véve döntést hoz. 
Negatív döntés esetén a pályázó számára ismerteti az észlelt hiányosságokat. A 
hiányosságok pótlását/megszüntetését követően a pályázó szervezet a javított 
akkreditációs anyagok kézhezvételét követően újból megkezdi az elbírálást. 
 
Az akkreditációs folyamatot megelőzi az akkreditációs díj befizetése a pályázó részéről.  
 

Az Akkreditációs Munkacsoport 3 tagból áll, tagjait az egyesület tagjai közül az Elnökség 
választja. 

Az Akkreditációs Munkacsoportot az Akkreditálási igazgató vezeti. Az igazgató feladata az 
Akkreditációs Munkacsoport vezetése. Az Akkreditálási igazgatót a Közgyűlés választja 2 
éves időtartamra. 

Az Akkreditációs Munkacsoport kidolgozza és karbantartja az akkreditációs szabályzatot. 
Ezt a dokumentumot, valamint a hozzá kapcsolódó segédanyagokat, űrlapokat az 
Egyesület web-oldalán – mindenkor aktuális verzióban- közzéteszi. 

 

4.4.6 A Vizsgáztatási Munkacsoport  

A Vizsgáztatási Munkacsoport feladata a nemzetközi modell iránt érdeklődő magyar és nem 
magyar állampolgárságú szoftverfejlesztő és -tesztelő mérnököknek „Certified-Tester” 
modell nemzetközi előírásai szerint továbbképzése során az egyes tanulmányi szinteket 
lezáró vizsgakövetelmények meghatározása és vizsgáztatás megszervezése, 
lebonyolítása. 

Az vizsgáztatási munkacsoport feladata az ISTQB szabályozása alapján definiált különböző 
tesztspecifikus képzési szinteknek megfelelően a vizsgáztatási folyamat kidolgozása, illetve 
aktualizálása. A Egyesület által kidolgozott és jóváhagyott vizsgáztatási elvek transzparens 
és egyértelmű módon kommunikálják az ISTQB certifikációk megszerzéséhez szükséges 
vizsgakövetelményeket. 
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A Vizsgáztatási Munkacsoport 3 tagból áll, tagjait az egyesület tagjai közül az Elnökség 
választja. 

A Vizsgáztatási Munkacsoportot a Vizsgáztatási igazgató vezeti. Az igazgató feladata a 
Vizsgáztatási Munkacsoport vezetése. A Vizsgáztatási igazgató a Közgyűlés választja 2 
éves időtartamra. 

A Vizsgáztatási Munkacsoport kidolgozza és karbantartja a vizsgáztatási szabályzatot. Ezt 
a dokumentumot, valamint a hozzá kapcsolódó segédanyagokat, űrlapokat az Egyesület 
web-oldalán – mindenkor aktuális verzióban- közzéteszi.   

 

4.4.7 A munkacsoportok 

Az Egyesület tevékenysége hatékonyabb ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat 
létre. A munkacsoport tevékenységében a rendes tagok vehetnek részt. A Közgyűlés 
dönthet úgy is, hogy meghatározott időtartamra a munkacsoport tevékenységében a 
együttműködő- vagy támogató tagok is részt vehetnek. A Közgyűlés kivételesen az 
Egyesület tagjain kívüli személyeket is megválaszthat a munkacsoport tagjának. 

A munkacsoportok között kettő állandó: az Akkreditációs Munkacsoport és a Vizsgáztatási 
Munkacsoport.  

A munkacsoportokat az Elnökség  hozza létre, vagy szünteti meg. Az Elnökség az erről 
szóló határozatában rögzíti: 

- a munkacsoport létrehozását, vagy megszűnését, 
- a munkacsoport nevét, 
- a munkacsoport feladatát, 
- a munkacsoport vezetőjét, 
- a munkacsoport tagjainak számát, 
- a munkacsoport tevékenységének rendjét. 

A munkacsoport vezetője a rendes tagok közül választható. A munkacsoport vezetőjét a 
Közgyűlés, tagjait az Elnökség és a munkacsoport vezetője választja. 
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5. Képviseleti / aláírási jogkör 

 

Az Egyesület képviseletére az Egyesület Elnöke önállóan jogosult. 

Az Egyesület képviseletére az Elnökség tagjai legalább két elnökségi tag együttes 
aláírásával jogosultak. 

A Egyesület nevében aláírásra jogosult még az Elnökség tagjai legalább két elnökségi tagja 
együtt / vagy egy elnökségi tag és az Ellenőr  együttesen. 

 

6. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok 

 
Az Egyesület külön megállapodás alapján jogosult a Certified-Tester modellhez kötődően 
az ISTQB közösségi védjegy, valamint a modell szervezetéhez, felépítéséhez, 
működéséhez és tevékenységéhez kötődő kiadványok kizárólagos magyarországi 
használatára.  
 
A tagok által az Egyesület javára, annak tevékenysége körében létrehozott szellemi 
alkotásokhoz fűződő vagyoni jogokkal – külön megállapodás alapján – az Egyesület 
rendelkezik. 
 

7. Az Egyesület gazdálkodása 

 
Az Egyesület a saját bevételeiből gazdálkodik. Működése során vagyonába kerülnek a 
tagok által befizetett tagdíjak, a tagok, pártoló tagok és más személyek által az Egyesület 
tulajdonába adott vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok, az alapszabályban meghatározott 
tevékenysége végzése során valamint egyéb forrásból és jogcímen szerzett bevételek. 
 
Az Egyesület évi költségvetés alapján gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 
Tagjai csak a tagsági díjat tartoznak az Egyesületnek megfizetni, az Egyesület tartozásaiért 
a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület tagsági díja az alapszabályban kerül 
megállapításra. Az együttműködő tagok tagdíjat nem fizetnek. 
 
Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonról a 
Közgyűlés rendelkezik. 
 
Az Egyesület teljes vagyonát a céljai elérése érdekében teljes mértékben felhasználhatja. 
 

8. A munkakör átadása-átvétele 

A tisztségviselői mandátumok lejártakor és új tisztségviselők megválasztásakor a 
munkakörök átadás-átvételre kerülnek. A leköszönő tisztségviselő átadja az újonnan 
megválasztott tisztségviselőnek a birtokában levő hivatalos Egyesület iratokat, 
értelemszerűen pl. pecsétet, valamint szóban elmondja az összes, az adott tisztség 
betöltéséhez szükséges információt. A folyamatban levő munkákról tájékoztatni köteles 
utódját.  
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A munkakör átadás-átvételéről jegyzőkönyv születik, amelyet az Egyesület őriz. Szükség 
esetén az Alapszabályban / Cégjegyzékben / egyéb hivatalos helyen az Egyesület jogi 
képviselője megteszi a szükséges módosításokat.    
 

9. Vegyes és záró rendelkezések 

 

A jelen SzMSz-ben em szabályozott kérdésekben a Magyar Szoftvertesztelői Tanács 
Egyesület más szabályzatainak, különösen az Alapszabálynak és a mindenkor aktuális 
törvényi szabályozásoknak megfelelően, azok értelmében kell eljárni.  
Felhasználhatók még a Magyar Szoftvertesztelői Tanács Egyesület eljárási utasításai, 
amelyek a Egyesület honlapján elérhetők.  
 
A Magyar Szoftvertesztelői Tanács Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata a 
Közgyűlés által történő elfogadás után lép életbe.  
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések bármelyike hatályát 
veszti abban az esetben, ha az Egyesület közgyűlése vagy Elnöksége más, azzal ellentétes 
rendelkezést hoz. 
 
 

 
Stöckert Tamás 

elnök 
  


