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" Az ISTQB néhány éve indította el az ISTQB Partner 

Program® kezdeményezést. A program célja, hogy azon 

munkaadókat, akik bizalmat szavaztak a világszervezetnek, 

ezáltal hozzájárultak a szervezet által definiált képzési 

struktúra népszerűsítéséhez elismerje és a Partner Program 

keretében honorálja. Világszerte a mai napig több, mint 220 

munkaadó kapta meg az „ISTQB Partner” címet.” 
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ISTQB Partner Program 

Mit jelent az ISTQB Partner Program? 

• Az ISTQB Partner Program azzal a céllal jött létre, hogy hivatalos formában is elismerje az ISTQB 

Partnereinek, az ISTQB képzési modell által definiált, szoftvertesztelői szakmai képesítések 

megszerzésébe történt befektetését. 

 

• Az ISTQB Partner Program négy partnerségi szintet definiál. 

 

• A Partner Programban való részvételre a pályázat az adott országért, vagy régióért felelős ISTQB 

boardnal történik. Magyarországon az ISTQB hivatalos képviseletét az ISTQB megbízásából a 

HTB látja el. 

 

• A Partner Programban való részvétellel az ISTQB és a Partner között szerződéses jogviszony jön 

létre.  

 

• A szerződést az ISTQB nevében Magyarországon a HTB, illetve a Partner kötik meg. 

 

• Az ISTQB Partner Program érvényessége egy év, de a partnerség meghosszabítható. 
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ISTQB Partner Program 

Ki vehet részt a Partner Programban? 

• A ISTQB Partner Programban való részvételre kizárólag jogi személy pályázhat. 

 

• A Partner Program meghatározott számú ISTQB bizonyítványt felmutatni tudó jogi 

személyek (cégek/intézmények) számára kínál privilégiumokat. 

 

• A Programban történó részvétel minimális előfeltétele, hogy az adott szervezet (jogi 

személy) rendelkezik olyan saját alkalmazottakal, illetve szerződéses kapcsolatban áll olyan 

külső tanácsadókkal, akik munkaidejük legalább 70%-át igazoltan az adott szervezetnél 

töltik, továbbá rendelkeznek ISTQB bizonyítvánnyal. 

 

• A Programban nem vehet részt az a jogi személy, aki az ISTQB-t, mint szervezetet, illetve a 

ISTQB által képviselt oktatási és vizsgáztatási modellt el nem ismeri, a Partnerségi 

szerződés feltételeit el nem fogadja. 
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ISTQB Partner Program 

Ki vehet részt a Partner Programban? 

Az ISTQB Partner Program azon 

munkaadókat ismeri el, melyek 

fontosnak tartják az ISTQB-t, 

illetve invesztáltak a szervezet 

által definiált képzési modellbe! 

Széles körű (IT) 
közösség 

 Kutatás és 
felsőoktatás 

IT területen aktív 
munkaadók 

ISTQB 
bizonyítvánnyal 

rendelkező 
szakemberek 

Akreditált. 
Tanfolyamszervezők,  

Vizsgaszervezetek 

ISTQB 
Boardok 

GA/ 
Exec/
WG 
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ISTQB Partner Program 

Hogyan épül fel a Partner Program? 

• Az ISTQB Partner Program négy különböző partnerségi szintet definiál. 

• A Partnerségi szintek a következők: 

  - Silver 

  - Gold 

  - Platinum 

  - Global 

 

• Azt, hogy egy-egy ISTQB Partner mely partnerségi szintet éri el, az adott Partner által 

elért, illetve felmutatott „certification pontok” száma határozza meg.  Egy-egy szint 

eléréséhez a következő fetételeknek kell teljesülniük: 

  - Silver – 5 certification pont 

  - Gold* – 14 certification pont 

  - Platinum* – 30 certification pont 

  - Global – lásd a következő folián bővebben 

 

* A „Gold“ és „Platinum” szintek eléréséhez Advanced Level bizonyítvány, illetve 

bizonyítványok megléte is szükséges: 
  - „Gold” – 1 ISTQB Advanced Level Bizonyítvány 

  - „Platinum” - 3 ISTQB Advanced Level Bizonyítvány 
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ISTQB Partner Program 

Hogyan épül fel a Partner Program? 

• Az ISTQB Partner Program egy-egy szintjének eléréséhez, az adott szintnek megfelelő 

számú „ certification pont”, illetve pontok megléte szükséges.  

 

• A certification pontok számát, az ISTQB Partnerségre pályázó jogi személy alkalmazottjai 

által megszerzett ISTQB bizonyítványok száma határozza meg. 

 

• Konkrétan: 

 

 - ISTQB CTFL Bizonyítvány: 1 certification pont 

 - ISTQB CTFL Extension Bizonyítvány: 1 certification pont 

 - ISTQB CTAL Bizonyítvány, modulonként: 3 certification pont 

 - ISTQB CTEL Bizonyítvány, modulonként: 5 certification pont 

 

• A fenti szabályozás alapján gyorsan és egyszerűen meghatározható az ISTQB 

Partnerségre pályázó jogi személyek esetében a meglévő certification pont száma, illetve 

ennek alapján az elért ISTQB partnerségi szint is.  
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ISTQB Partner Program 

Hogyan épül fel a Partner Program? 

• Lent látható néhány példa, melyek remélhetőleg segítenek a kalkulációban: 

 

„A” példa: egy pályázó jogi személy alkalmázásban 5 olyan softvertesztelő szakember áll, 

akik rendelkeznek ISTQB CTFL bizonyítvánnyal. Ez a fentiekben leírt szabályozásnak 

megfelelően (1 ISTQB CTFL bizonyítvány = 1 certification pont) 5 certification pontot ér 

és az „ISTQB® Partner Program Silver level” elérését jelenti. 

 

„B” példa: egy pályázó jogi személy alkalmázásban 8 olyan softvertesztelő szakember áll, 

akik rendelkeznek ISTQB bizonyítvánnyal. 6 kollégának ISTQB CTFL bizonyítványa van, 2 

kollégának pedig már sikerült ISTQB CTAL TM bizonyítványt szereznie. Ez a fentiekben 

leírt szabályozásnak megfelelően (6 ISTQB CTFL bizonyítvány = 6 certification pont, 

továbbá 2 ISTQB CTAL TM bizonyítvány = 6 certification pont, illetve a 2 ISTQB CTAL TM 

bizonyítvány előfeltételeként 2 ISTQB CTFL bizonyítvány további 2 certification pont) 

összesen 14 certification pontot ér és az „ISTQB® Partner Program Gold level” 

elérését jelenti.  

 

Segítség a kalkulációhoz: http://www.istqb.org/partner/become-a-partner/eligibility-grid.html 
 

 

http://www.istqb.org/partner/become-a-partner/eligibility-grid.html
http://www.istqb.org/partner/become-a-partner/eligibility-grid.html
http://www.istqb.org/partner/become-a-partner/eligibility-grid.html
http://www.istqb.org/partner/become-a-partner/eligibility-grid.html
http://www.istqb.org/partner/become-a-partner/eligibility-grid.html
http://www.istqb.org/partner/become-a-partner/eligibility-grid.html
http://www.istqb.org/partner/become-a-partner/eligibility-grid.html
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ISTQB Partner Program 

Hogyan épül fel a Partner Program? 

Az „ISTQB® Partner Program Global level” eléréshez a további előfeltételek 

megléte szükséges: 

 

• A Global partnership elérése érdekében a pályázó jogi személy a pályázat során 

többek között megnevezi a pályázó szervezet azon önálló üzelti egységeit, 

melyek már rendelkeznek ISTQB partneri jogviszonnyal, mégpedig legalább 2 

„ISTQB® Partner Program Gold level” illetve 1 „ISTQB® Partner Program 

Platinum level” partnerséggel, legalább 2 különböző országban. 

 

• A megfelelőség mindhárom lokációban ellenőrzésre kerül. 
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ISTQB Partner Program 

Mit nyújt a Partner Program? 

- Permission to place the ISTQB® Partnership Program relevant LOGO and other marketing 

material on company’s website  

- Unique RECOGNITION of investments in certification of testing resources 

- Specific RECOGNITION indicating identity, validity and level 

- Listing of partner on ISTQB® worldwide WEBSITE   

- Listing of partner on Local Member Board’s or Exam Provider’s WEBSITE 

- Access to ISTQB® CONFERENCE Network events at special conditions 

- Receive new syllabi in BETA VERSION with opportunity to contribute to review 

- Participation to the “ISTQB® Partner Forum” that will be established and will inform Partners 

about highlights on the ISTQB® Roadmap and news. 

- Linking other prominent  and compatible Certification Standards to ISTQB (ISEB). 

 

- The Member Board or Exam Provider can decide to offer additional local benefits for 

Partners 

 

A lenti pontok fordítás, illetve módosítás nélkül az ISTQB által megfogalmazott, a szervezet 

weboldalán is feltüntetett, az ISTQB partnerséggel járó kedvezményeket írják le. 

HTB Pártoló Tagság benefits 
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ISTQB Partner Program 

Mit nyújt a Partner Program? 

“The Member Board or Exam Provider can decide to offer additional local benefits 

for Partners” 

 

A HTB, illetve Magyarország esetében melyek ezek a Local Benefitek pontosan? 

 

A. Kedvezményes ISTQB és IREB vizsgázási lehetőség a HTB-nél 

 

B. Kedvezményes részvétel a HTB saját rendezésű nemzetközi szakmai konferenciáján 

(http://www.hustef.hu/) 
 

 

http://www.hustef.hu/
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ISTQB Partner Program 

Kedvezmények: HUSTEF & Vizsgáztatás 

“A. Kedvezményes ISTQB és IREB vizsgázási lehetőség a HTB-nél” 
• Az adott ISTQB Partner alkalmazottjai számára kedvezményes ISTQB, illetve IREB vizsgázási lehetőség a 

HTB-nél. 

 

“B. Kedvezményes részvétel a HTB saját rendezésű nemzetközi szakmai konferenciáján 

(http://www.hustef.hu/)” 
• A HTB-vel szerződést kötő Partner kedvezménnyel delegálhatja alkalmazottjait az adott évben a HUSTEF 

konferenciára. 

Melyek ezek a kedvezmények pontosan? 

http://www.hustef.hu/
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ISTQB Partner Program 

Mely lépések vezetnek a Partnerséghez? 

1. Első lépés: a “ISTQB® Partner Program Application/Renewal Form” jelentkezési nyomtatvány 

dokumentum kitöltése, illetve a partner@hstqb.com címre történő eljuttatása.  

 

2.  Második lépésként a pályázat sikeres elbírálása esetén a HTB, mint az ISTQB hivatalos 

megbízottja a pályázó jogi személy számára az „ ISTQB® Partner Program Eligibility notice” 

dokumentumot (mely dokumentum tartalmazza a jóváhagyott partnerségi szintet és a szinthez 

kapcsolódó partnerségi díj összegét), továbbá a számlát. 

 

3. Harmadik lépésként a pályázó jogi személy a partnerségi díj befizetésével megerősíti a 

partnerséget.  

 

4. A partnerségi díj befizetését követően a HTB elküldi az új Partnernek az ISTQB® Partner 

Program Acceptance Letter Recognition dokumentumot, továbbá a felek a partnerségi viszonyt 

szerződéses formában is megerősítik.  

 

A 4. pontban leírtakkal párhuzamosan a HTB feltünteti a saját weboldalán az új ISTQB® Partnert, 

illetve megbízza az ISTQB-t az új Partnernek a világszervezet weboldalán történő bejegyzésére. 

Az ISTQB Partneri viszony meghosszabítható, részleteket illetően lásd a következő fóliát. 

http://www.istqb.org/partner/documents/ISTQB_PartnerProgram_Application_Renewal_Form_v9.pdf
http://www.istqb.org/partner/documents/ISTQB_PartnerProgram_Application_Renewal_Form_v9.pdf
mailto:partner@hstqb.com
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ISTQB Partner Program 

Mely lépések vezetnek a Partnerséghez? 

Egy-egy Partnerségi szinthez a következő Partneri díjak kerültek meghatározásra: 

 
• Silver Partnerség esetén  100.000,- forint + Áfa/év* 

• Gold Partnerség esetén  200.000,- forint + Áfa/év*  

• Platinum Partnerség esetén 400.000,- forint + Áfa/év* 

• Global Partnerség esetén  600.000,- forint + Áfa/év**  

 

 

* A megszabott Partneri díjak új ISTQB Partnerség esetén az első évre vonatkoznak. Az 

ISTQB Partnerség meghosszabítása esetén a második évtől az ISTQB Partner már 30% 

kedvezményben (loyalty discount) részesül. Amennyiben a Partnerség 

meghosszabbításával párhuzamosan a Partnerségi szint is változik (pl. „Gold”-ról 

„Platinum”-ra), úgy a 30%-os kedvezmény az új Partnerségi szintre szintén vonatkozik. 

 

** A Global Partnerség előfeltételeként teljesített díjfizetéseken felül. 
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ISTQB Partner Program 

Összefoglaló 

• Az ISTQB Partner Program azzal a céllal jött létre, hogy hivatalos formában is 

elismerje az ISTQB Partnereinek, az ISTQB képzési modell által definiált, 

szoftvertesztelői szakmai képesítések megszerzésébe történt befektetését. 

 

• A ISTQB Partner Programban való részvételre kizárólag jogi személy pályázhat. 

 

• Az ISTQB Partner Program négy különböző partnerségi szintet definiál. 

 

• A Partner Programban való részvételre a pályázat az adott országért, vagy 

régióért felelős ISTQB boardnal történik. Magyarországon az ISTQB hivatalos 

képviseletét az ISTQB megbízásából a HTB látja el. 

 




