Összefoglaló a WFSZ szakosztály 2010. évi tevékenységéről
A szakosztály 2010 évben egy alkalommal tisztújító közgyűlést, egy alkalommal pedig kibővített
elnökségi ülést tartott. Ezek eredményeként a szakosztály vezetésében és alapszabályában
változások következtek be:
– A szakosztály alapszabályban rögzített címeként az NJSZT iroda címét (Báthori u. 16.)
jelöltük meg.
– Új vezető tisztségviselőket választottunk: Dr. Baranyai László (elnök), Joó Ádám (titkár)
– Az alapító elnököt – Palócz Istvánt – tiszteletbeli elnökké választottuk.
A szakosztály 2010 évben két fő tevékenységet tervezett:
– „Magyarországi Web Konferencia 2010” szakmai közéleti rendezvény anyagi és szakmai
támogatása. A rendezvény 2003 óta tapasztalt sikeres sorozata sajnálatos módon idén
megszakadt, az esemény elmaradt.
– A szakosztály tagjai közül Nagy Gusztáv elkészítette egy tankönyv terveit, a szakosztály
pedig anyagi támogatást szavazott a kiadás segítésére. A könyv megjelent, ráadásul a szerző
aktív közreműködésének köszönhetően a folyamat minimális anyagi támogatást igényelt.
Közéleti tevékenység:
– A szakosztály által támogatott Weblabor független szakmai lap továbbra is nagy sikerrel
működik (HU ISSN 1785-9573). A közösség aktivitását jól jelzi, hogy a 2010. évben 27
online cikk jelent meg, 138 blog bejegyzés, a havonta megosztott hírek mennyisége 100
feletti (120 db 2010. novemberben).
– A szakosztály tagjai rendszeres résztvevők hazai szakmai közösségek találkozóin:
- Drupal hétvége (a június 26-i rendezvényt Nagy Gusztáv tagunk szervezte)
- Budapest.js
– Konferencia látogatás, előadás:
- IX. Alkalmazott Informatika Konferencia, Kaposvári Egyetem, 2010. január
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Amennyiben a tagok elfoglaltsága megengedi, felmerült egy idegen nyelvű JavaScript szakkönyv
fordításának igénye és terve:
Douglas Crockford: JavaScript: The Good Parts. Yahoo Press, 2008. ISBN 978-0596517748

