Összefoglaló a WFSZ szakosztály 2012. évi tevékenységéről
A szakosztály 2011. december 19-én tartott közgyűlésén határozta meg a 2012. év szakmai tervét és
a pénzügyi keret felhasználását.
A szakosztály 2012 évben az alábbi fő tevékenységeket tervezte:
– „Magyarországi Web Konferencia 2012” szakmai közéleti rendezvény anyagi és szakmai
támogatása. A rendezvényre 2012. október 20-án (szombat) került sor, az Óbudai
Egyetemen (1034 Budapest, Bécsi út 96/B). A program szerint 3 szekcióban ajánlott 21
előadást több, mint 600 fő hallgatóság kísérte figyelemmel. Az NJSZT a rendezvény arany
fokozatú támogatója volt. A rendezvény fő szervezője Karóczkai Krisztián (SZTAKI) volt.
– „New Technology Meetup” szakmai összejövetelek támogatása. A szervezést az Asimov
Alapítvány végezte.
További események:
– Terveztük egy tag delegálását az MSZT (Magyar Szabványügyi Testület) MB 819
„Informatika” műszaki bizottságába, de a többi szakosztály mérsékelt érdeklődése miatt a
NJSZT belépése nem valósult meg.
– Az Orvos-biológiai Szakosztály irányításával, de velük együttműködve új videokonferencia
megoldást javasoltunk a szakosztályok számára taggyűlés és konferencia céljára (NIIF
Vidyo Desktop, http://vvc.niif.hu/desktop).
– A terveink között szerepelt Palócz István tiszteletbeli elnök előterjesztésével az informatika
érettségi web témaköre fejlesztésében való közreműködés. Az informatika érettségi ezen
részét frissítették és a Palócz István által említett részleteket is javították.
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
(betűrendben):
- Budapest.js Meetup
- Docler Akadémia
- Drupal hétvége
- Drupal tábor 2012 (2012. augusztus 8-12., Keszthely)
- New Technology Meetup
- Open Academy
– Konferencia látogatás, előadás:
- Információs Társadalom Parlamentje (2012. június 14-15., Budapest)
- Magyarországi Web Konferencia 2012 (2012. október 20., Budapest)
- Smart Habits Konferencia (2012. november 14., Budapest)
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A WFSZ szakosztály tervezett szakmai közéleti aktivitása 2013 évben
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A szakosztály továbbá tervezi
– a Weblabor online magazin szakmai és pénzügyi támogatását,
– aktív részvétel a Drupal közösség rendezvényein: Drupal tábor és Drupal Hétvége.

