Összefoglaló a WFSZ szakosztály 2011. évi tevékenységéről
A szakosztály 2011 évben két alkalommal tartott közgyűlést: 2011. február 13. és december 19. A
februári közgyűlés határozta meg a szakosztály éves pénzügyi és szakmai tervét. A decemberi
közgyűlés megtárgyalta az éves beszámolót, megújította az elnökség mandátumát és elfogadta a
2012. évi terveket.
A szakosztály 2011 évben az alábbi fő tevékenységeket tervezte:
– „Magyarországi Web Konferencia 2011” szakmai közéleti rendezvény anyagi és szakmai
támogatása. A rendezvényre 2011. október 08-án (szombat) került sor, a Bethlen Gábor Alap
épületében a Budai Várban (1014 Budapest, Szentháromság tér 6.). A program szerint 3
szekcióban ajánlott 21 előadást több, mint 500 fő hallgatóság kísérte figyelemmel. Az
NJSZT a rendezvény ezüst fokozatú támogatója volt. A rendezvény fő szervezője Joó Ádám,
a szakosztály titkára volt.
– „Debreceni Drupal Napok” szakmai közéleti rendezvény anyagi támogatása. A rendezvényre
2011. március 26-27. került sor. A közönség 7 előadást hallhatott, majd az első napot
kötetlen beszélgetés zárta. A második – un. közösségi – napon a Drupal rendszer elemeivel
és fordításával ismerkedtek a résztvevők. Az NJSZT a rendezvény ezüst fokozatú
támogatója volt.
– „New Technology Meetup” szakmai összejövetelek támogatása külföldi előadó meghívása
érdekében. 2011. október 05-én James Casbon (Biohacking basis) és Bogdan Iordache (How
to Web: hacking the system) tartottak előadást. Az előadók szervezését az Asimov
Alapítvány végezte.
– „Budapest.js Meetup” szakmai összejövetelek támogatása. A megítélt támogatást a
szervezők nem vették igénybe.
További események:
– Nagy Gusztáv szakosztály tagunk közreműködésével megújult az NJSZT honlapja. A
Drupal alapú fejlesztés egységes felületet biztosít a társaság tevékenységeinek és szakmai
közösségeinek megjelenítéséhez.
– A szakosztály tagjainak közreműködésével sablont készítettünk az NJSZT Hírmagazin PDF
formátumú kiadása számára.
Közéleti tevékenység:
– A szakosztály által támogatott Weblabor független szakmai lap (HU ISSN 1785-9573) és a
levelező listák továbbra is nagy sikerrel működnek.
– A szakosztály tagjai rendszeres résztvevők hazai szakmai közösségek találkozóin:
- Docler Akadémia
- Drupal hétvége
- Drupal tábor 2011, Pécs
- New Technology Meetup
- Budapest.js Meetup
– Konferencia látogatás, előadás:
- Alkalmazott Informatika Konferencia, Kaposvári Egyetem, 2011. február
- Szabad Szoftver Konferencia és Kiállítás, BME, 2011. november
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A szakosztály továbbá tervezi
– a Weblabor online magazin szakmai és pénzügyi támogatását,
– egy tag delegálását az MSZT (Magyar Szabványügyi Testület) MB 819 „Informatika”
műszaki bizottságába
– az informatika érettségi web témakör korszerűsítésében való aktív közreműködést
– aktív részvétel a Drupal közösség rendezvényein: Drupal tábor és Drupal Hétvége.

