
Fókuszban 
 Kihívások és trendek a tesztelésben

 Modell-alapú tesztelés: célok és lehetőségek 

 Agilis tesztelés nagyvállalati környezetben 

 Biztonsági tesztelés – Banki esettanulmány

 Tesztelés az autóiparban – Bosch esettanulmánya

 Mobil app tesztelés – Manuálistól az automatizáltig 
 a Skyscanner-nél

 Napi deployment Continous Delivery környezetben

 Autóipari tesztelés a Nissan szemszögéből

 KPI-ok a funkcionális és nem-funkcionális tesztelés során

 Tesztelési folyamatok mérése és fejlesztési irányai, technikái 

 Knowledge Transfer – Hibák és tanulságok valós példán keresztül 

 Tesztelés és szolgáltatásmenedzsment (ITIL)

& 2 panelbeszélgetés: 

 DevOps a hétköznapokban – Mit, miért és hogyan?  

 A tesztelési vezető, mint menedzser &  
 Mit várnak el ma egy tesztelőtől?

Tesztelésről tesztelők között  
Elméletek, módszerek, technikák, gyakorlati  

megoldások átadása hiteles formában

május 24–25., Park Inn Radisson Budapest

Szakmai együttműködő partnerünk  
a Hungarian Testing Board

Szoftvertesztelés
2016

www.iir-hungary.hu conference@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301



Szakembereink

Bobula Péter 
QA engineer, Skyscanner

Bánki Orsolya 
Defect Management csoport vezető,  

Magyar Telekom Nyrt.

Andó Mihály 
agile coach, Agilab

Domokos Attila 
tesztmenedzser, Magyar Telekom Nyrt.

Hidegkuti István 
senior test automation engineer,  

Black Swan Data Limited

Mészáros Imre 
rendszerteszt-mérnök, Robert Bosch Kft.

Kuik Róbert 
információbiztonsági szakértő, Raiffeisen Bank Zrt.

Kasper Zsolt 
IT tesztelési csoportvezető, Raiffeisen Bank Zrt.

Sugár Péter 
ITIL szakértő, Magyar Telekom Nyrt.

Oláh Barbara 
teszt team vezető/ IT Quality, Budapest Bank Zrt.

Imre Viktor 
teszt koordinátor, Robert Bosch Kft.

Horváth Gergo”  
PR & Marketing Manager, Nissan Sales CEE Kft.

Hargitai Zsolt 
Consultant, Lufthansa Systems Hungária Kft.

Dr. Micskei Zoltán 
adjunktus, BME

Lévai Lajos 
Senior Defect Manager, Magyar Telekom Nyrt.

Szenfner János 
QA Lead, Black Swan Data Limited

Dr. Réthy György 
Product Manager, Ericsson

Tóth Gergo”  
senior release manager, Emarsys Technologies

Dr. Balla Katalin 
docens, BME, a Hungarian Testing  
Board alapító tagja

Dr. Csöndes Tibor 
osztályvezető, Ericsson Magyarország Kft.

Hajnal Zsolt 
System Team Leader,  

GE Healthcare Hungary Kft.

Széll Szilárd 
elnök, Hungarian Testing Board, Test Coach, Nokia

Rendezvényünk szólni kíván
 Szoftvertesztelőknek

 Tesztmenedzsereknek

 Tesztkoordinátoroknak

 Tesztelési vezetőknek

 Szoftvertervező és  
 szoftverfejlesztőknek

 Rendszertesztelőknek

 Tesztmérnököknek

 IT igazgatóknak, vezetőknek

 IT projektvezetőknek

 IT fejlesztési vezetőknek,  
menedzsereknek

 Informatikai szakembereknek

Korábbi  
rendezvényeinkro” l írták
„A különböző szakmai területek  
hasonló problémákra adott  
megoldásai hozzájárulnak saját  
munkafolyamataink átértékeléséhez,  
felülvizsgálatához.”

„Ez az első olyan tesztelői szakmai  
fórum, amin részt vettem,  
ahol a szakmához tartozók magas  
szinten prezentálták a tesztelés  
savát-borsát.” 

„Magas szakmai nívót képviselő  
előadások részvételével,  
nagyon hasznos esettanulmányokkal  
és módszertanokkal  
ismerkedhettünk meg.”

Együttmu” ködo”  partnerünk

SZOfTVERTESZTELéS 2016
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d 900  Megnyitó & Kihívások és  

trendek a tesztelésben, valamint az 
ezekhez tartozó képzési rendszerek
Előadó: Széll Szilárd, elnök, Hungarian Testing 

Board, Test Coach, Nokia

930  Agilis tesztelés 50+ fo” s IT  
vállalatoknál / részlegeken
 Milyen az Agilis tesztelés?
 Miben más az Agilis tesztelés a hagyományos 

teszteléstől?
 Agilis tesztelés kihívásai és buktatói
 Automatizáció mint kulcs az Agilis teszteléshez
 Hiba lehetőségek, okok és megoldások

Előadó: Andó Mihály, agile coach, Agilab

1010  Mino” ség mino” sége – avagy a 
tesztelési KPI-ok
 Mért fontos mérni a tesztelés minőségét? 
 Mérjünk – de mit? : nézzük meg mit mondanak a kü-

lönféle módszertanok, mik az iparági standardok, 
tapasztalatok  

 Mérjünk – de mikor? : ha megvan mit akarunk mérni, 
határozzuk meg mi alapján és milyen rendszeresség-
gel mérjük és nézzük a trendeket, előrejelzéseket a 
méréseink alapján

 Hogyan csináljuk mi
  Telekomos KPI-ok / metrikák a tesztelésben
  Telekomos KPI-ok / metrikák a hiba menedzs-

mentben

Előadó: Bánki Orsolya, Defect Management 

csoport vezető & Lévai Lajos, Senior Defect 

Manager, Magyar Telekom Nyrt.

1100  Coffee & networking

1130  A tesztelési folyamatok mérése 
és fejlesztése
 Generikus fejlesztési modellek (IDEAL és PDCA)
 Legfontosabb tesztelés fejlesztési metodológiák 

magas szintű összehasonlítása
 Fejlesztési modellekkel való összeegyeztetés
 A fejlesztési modelleken keresztül várható 

értékteremtés

Előadó: Hargitai Zsolt, Consultant, Lufthansa 

Systems Hungária Kft.

1210  Test Process – Teszt folyamat 
fejlesztés irányai, technikái
Előadó: Dr. Balla Katalin, docens, BME, 

a Hungarian Testing Board alapító tagja 

1250  Ebédszünet

1350  Biztonsági tesztelés folyamata
 Az információbiztonságról napjainkban
 Biztonság a fejlesztési folyamatban

 Biztonsági tesztelés eszközei 
  Automatizált nagyvállalati megoldások, Burp 

Suite, etc.
 Webes alkalmazások biztonsági tesztelése
  Áttekintés OWASP Testing Guide 4.0 alapján

Előadó: Kuik Róbert, információbiztonsági 

szakértő, Raiffeisen Bank Zrt.

1420  Modell-alapú tesztelés: célok és 
leheto” ségek
 Mi a modell-alapú tesztelés?
 Miben segíthet a modell-alapú tesztelés?
 Milyen modelleket használhatunk tesztelésre?
 Tipikus példák: eszközök és esettanulmányok

Előadó: Dr. Micskei Zoltán, adjunktus, BME

1450  Coffee & networking

1510  napi deployment  
Continous Delivery környezetben
 Agilis tesztelés - hétköznapok az Emarsys Core 
Platform csapatában
  Mi az a DevOps? Mi az a Core Platform? A Tesz- 
 telő feladatai a csapatban
 Napi deployment
  Motiváció; Feltételek; Előkészületek
 Fejlesztői géptől a production-ig 2 óra alatt
  Idővonal; Mit? Mikor? Hogyan? Tesztelés a napi  
 deployment közben; Döntések és felelősségek!
 Hogyan védjük magunkat? / Mi van akkor ha...
  Rossz a kód? Rossz valamelyik gép? Túlterhelt  
 az adott környezet

Előadó: Tóth Gergő, senior release manager, 

Emarsys Technologies

1550  DevOps Panel – Mit, miért  
és hogyan? kerekasztal-beszélgetés
 Mi a DevOps, mi a lényege? És miért a DevOps?
 Hogyan illeszkedik bele a tesztelés a DevOps-ba?
 Szervezési módszertan
 Mik az előnyei/hátrányai tesztelési szempontból?
 Mikre kell nagyon figyelni a hagyományos modellről 

a DevOps-ra történő váltás esetén?
 Mire ne használjuk a DevOps-ot?
 Hogyan adjuk el a DevOps-ot a vezetésnek?
 Hogyan mérjük a DevOps sikerességét, milyen KPI-

okkal készüljünk egy esetleges átállás esetén?
 Hétköznapok a DevOps-ban
 Technológiai eszközök a DevOps támogatására

Beszélgetőpartnerek, többek között: 

Domokos Attila, tesztmenedzser, Magyar 

Telekom Nyrt. | Hajnal Zsolt, System Team 

Leader, GE Healthcare Hungary Kft. | 

Hidegkuti István, senior test automation 

engineer, Black Swan Data Limited

1645  Az elso” konferencia nap vége
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 2. nAP ELnöKE: SZEnfnER JánOS, QA LEAD, BLACK SwAn DATA LIMITED

900  Megnyitó 

910  Tesztelo” i utak találkozása – Bosch 
esettanulmánya
 Termék bemutatás: ultrahang és video szenzorok
 Tesztelési áttekintés, tesztelési szintek bemutatása
 HIL ill. virtuális térben történő tesztelés
 Applikációs tesztelés
 Vevői igények, elvárások, ezeket kielégítő tesztelői 

megoldások
 Szenzor integráció
 Autonomous driving

Előadók: Imre Viktor, teszt koordinátor & 

Mészáros Imre, rendszerteszt-mérnök, 

Robert Bosch Kft.

1000  Autóipari tesztelés a nissan 
szemszögébo” l
Előadó:  Horváth Gergő, PR & Marketing 

Manager, Nissan Sales CEE Kft.

1030  Coffee & networking

1110  Cloud testing – A virtualizáció  
elo” nyei a tesztelési folyamatban
 Milyen előnyei vannak, és kinek éri meg leginkább?
 Költséghatékonyság vs. biztonság
 Hogyan érdemes egy felhőben használandó alkal-

mazást letesztelni?
 Milyen lehetőségek, megoldások vannak a teszt-

környezet kiépítésére?
 Technikák, új protokollok
 Hogyan takarítsunk meg erőforrásokat a cloud 

segítségével?
 Cloud based testing tools

Előadói egyeztetés folyamatban

1150  Hogyan teszteljünk  
50 milliárd mobil kütyüt? – nézzünk  
a dolgok (internete) mögé
 Honnét lesz 50 milliárd mobil eszköz a hálózaton?
 A Dolgok Internete (Internet of Things - IoT)
  Mi az IoT? Mire jó, kik a szereplők? Új kihívások
  Együttműködő közlekedés (Intelligent Transport 

Systems – ITS)
 1G, 2G,3G,4G… miért kell 5G? Az 5G legfontosabb 

tulajdonságai
 IoT tesztelés: mi lesz más, mint eddig? Új kihívások 

a tesztelésben: új megoldások kellenek?
 Nyílt forráskódú teszt megoldások

Előadó: Dr. Réthy György, Product Manager, 

Ericsson 

1230  Ebédszünet

1330  Hogyan szolgálunk ki 40 millió 
usert dedikált manuális tesztelo”  nélkül?
A Skyscanner a világ vezető online keresőszolgáltatása, amely 
repülőjáratok, szállás- és autókölcsönzési lehetőségek keresé-
sében segít világszerte a felhasználóknak. A cég mobilappjait 
másfél éve Budapesten fejleszti egy 36 fős csapat egy folyama-
tosan és gyorsan növekvő user bázisnak, akik 2 hetente kézhez 
kapják az app új verzióját. Mindez számos kihívás elé állítja a 
tesztelőinket. Az előadásomban ezekkel kapcsolatos tapaszta-
latainkat szeretném megosztani a következő pontok érintésével: 

 Hogyan változott a munkám az elmúlt másfél évben? 
 Miket tanultam a folyamat során? 
 Hogyan tesztelünk ma a Skyscanner budapesti 

irodájában? 
 Milyen kihívásokat látok a jövőre nézve?

Előadó: Bobula Péter, QA engineer, Skyscanner

1410  ITIL szerinti tesztelés és annak 
gyakorlati megvalósítása
 Az ITIL felépítése és szerkezete
 Tesztelés az ITIL szerint
 Vízesés és Agilis modell szerinti fejlesztés és 

tesztelés
 Tesztelési környezet
 Mérföldkövek és átadási feltételek
 Nem funkcionális követelmények
 Hotfixek kezelése

Előadó: Sugár Péter, ITIL szakértő, Magyar 

Telekom Nyrt.

1450  Coffee & networking

1510  Knowledge Transfer - Hibák és 
tanulságok valós példán keresztül
 Miért van szükség Knowledge Transfer-re?
 Hogyan ne kezdjünk neki - Avagy hogyan ne cse-

réljünk kereket egy 100 km/h-val robogó autón?
 Mi történik, ha mégis?
 Hogyan álljunk neki, ha ránk dől a ház?
 Hogyan oldjuk meg, hogy ne álljon földbe a projekt?
 Hogyan kommunikáljunk a régi csapattal és hogyan 

az újjal?
 Mikor van vége? Mikor mondjuk, hogy sikeres volt?

Előadó: Szenfner János, QA Lead, Black Swan 

Data Limited

1550  A tesztelési vezeto” , mint  
menedzser & Mit várnak el ma egy 
tesztelo” to” l? kerekasztal-beszélgetés
 Mit jelent vezetőnek lenni?
 Ki a jó Test Manager és mitől jó valaki? Feladatai
 Teszt csapat felépítése, koordinálása, menedzselése, 

motiválása 
 Van-e különbség a csapat építésében manuális és 

automatizáló tesztelői csapat esetén?
 Milyen típusú szerepkörök vannak? Mitől más, melyikre 

miért van szükség, kinek mi a feladata?
 Milyen elvárásoknak kell manapság megfelelnie egy 

tesztelőnek? Mitől, miben más, mint régen?
 Milyen feladataik vannak a mostani tesztelőknek?
 Hogyan válhatnak a manuális tesztelők automata 

tesztelőkké?

Beszélgetőpartnerek: Dr. Csöndes Tibor, 

tesztmenedzser, Ericsson Magyarország Kft. | 

Kasper Zsolt, IT tesztelési csoportvezető, 

Raiffeisen Bank Zrt. | Oláh Barbara, teszt team 

vezető/ IT Quality, Budapest Bank Zrt. | 

Szenfner János, QA Lead, Black Swan Data 

Limited

1645  A konferencia vége
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FizetéS, viSSzalépéS
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

vaN még kérDéSe?
Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció dr. Nagy Diána +36 70 619 0988
Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334
Szponzoráció Hemeder Adrienn +36 70 703 5274
1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

1. réSztvevő
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

a réSzvételt eNgeDélyező/elreNDelő Személy
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

aDmiNiSztratív kapcSolattartó
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

HelyetteSítő Személy3

Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Aláírás2

2. réSztvevő
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. réSztvevő
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

SzámlázáSi cím
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók

réSzvételi Díj 2016. ápriliS 29-ig keDvezméNy 2016. ápriliS 30-tól

Szoftvertesztelés 2016 199.000,- 40.000,- 239.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

cSoportoS keDvezméNy
              Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        Amennyiben három fõ regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 
20% kedvezményt kap.                               4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334

CT6002

Szoftvertesztelés
2016. május 24–25., Budapest

www.iir-hungary.hu conference@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301


