
Beszámolók az NJSZT Győr-Moson-Sopron megyei Szervezetének a tevékenységéről  
 

A Szervezet működésének koncepciója és formája 
Szervezetünk különböző rendezvényeken előadások, vitaindítók, klub jellegű foglalkozások és szakmai 
napok rendezésével ismerteti az információtechnológia legújabb vívmányait, tájékoztat azokról a 
fejlesztésekről, amelyek segítenek megoldani az információs társadalom nagy kihívásait. Munkánkat 
éves téma-koncepció szemléletben végezzük, az éves terv összeállításánál mindig egy adott témakört 
határozunk meg, és az éves programot ennek jegyében készítjük el. A Szervezet éves működését az a 
vezetői értekezlet határozza meg, amelyen az IT fejlesztési eredmények, az éves munka értékelése, 
valamint a tagság érdeklődése alapján elkészítjük az éves programot. Évente négy komolyabb szakmai 
rendezvényünk van, amelyet számos kísérő programmal színesítünk.  
 

2022  

Az Elnökség a Szakosztály 2022 évi tevékenységét első lépésként elektronikus kommunikációban, majd 
egy személyes értekezleten értékelte. Mivel a COVID-19 járvány nyáron már nem akadályozta a 
tervezett, személyes jelenlétű programok megvalósítását, így a vezetőség bátrabban hívta személyes 
találkozásra a tagokat és a téma iránt érdeklődőket. A jelenlétből láthattuk, hogy az elmúlt COVID-
időszak korlátozásaitól felszabadult, jó hangulatú találkozásokról számolhatunk be.   

 
A Szervezet éves tevékenysége: 

Programok rövid leírása Időpont helyszín fő NJSZT cél 
A 2022 évre szóló program kialakítása, javaslatok 
megvitatása, program-elfogadás, határidők 
meghatározása, felelősök kijelölése 

2022.01.14 on-line 
 

4 Elnökségi 
tagok 

A 2021 évben benyújtott pályázatok értékelése, 
eredmény-hirdetés, díjak megküldése: trófea + oklevél 
a legjobb pályamunkáért Schiewerth Noémi részére, a 
2.-3. helyezettek könyvjutalomban részesültek. 

2022-02-15 on-line + díjak 
postázása 

NA Szakmai 
program 

Fiatal tehetségek ösztönzése, pályázatkiírás: a benyúj-
tott pályázatok bírálata, értékelés on-line formában 

2022.03.13-tól  on-line 12 tehetséggo
ndozás 

Együttműködés a GIKOF Szakmai Szervezettel a 
GIKOF és SEFBIS Journal-ok szerkesztésében, cikkek 
bírálatában és a kiadásban 

felkérés 
szerint 
folyamatos 

on-line 5 Szakmai 
program 

Területi Szakosztály elnökségi ülés on-line formában,  
a terv szerinti feladatok végrehajtásának meghatáro-
zása, határidőzés, felelősök megjelölése 

2022.04.06 on-line 4 Szakmai 
program 

A Digitális fotóklub szakmai programja, felkészülés a 
nyári utazások megörökítésére, a legújabb kamerák 
képességeinek bemutatása, értékelése 

2022-06-07 SZE 18 Szakmai 
program 

Együttműködés az OGIK’2022 szervezésében és 
lebonyolításában 

júliustól 
folyamatos 

on-line + 
személyesen 

3 NA 

Együttműködési megbeszélés a Pozsonyi Műszaki 
Egyetem dékánhelyettesével, prof Navarat-tal a 
COVID alatt felerősödött on-line oktatási és 
vizsgáztatási módszerek hatékonyságáról.  

2022-09-14 Győr, SZE 4 
 

szakmai 
program 

A SEFBIS és a GIKOF Journal 2 cikkeinek bírálata, 
eJournal megjelentetés  

2022-09 on-line 8 szakmai 
program 



A Digitális Fotóklub tagjainak legjobb fotóiból on-line 
kiállítás szervezése, megjelentetés 

2022.10 on-line 5 NA 

Együttműködés az OGIK’2022 lebonyolításában, 
részvétel a konferencián, szekcióbeosztás, 
szekcióvezetés 

2022-11  
10-12 

Somoskő 3 NA 

A Győr-Moson-Sopron m.-i Szakosztály éves 
munkájának értékelése, a beszámoló jóváhagyása, a 
következő évi tervek meghatározása 

2022.12.05 on-line 5 
 

NA 

 
 

2021  

A Szervezet Elnöksége 2021 november végén elektronikus körlevélen keresztül bonyolította az éves 
tevékenységének az értékelését. Bár a nyári időszakban kissé szabadabb mozgásra volt lehetőség, a 
COVID-19 járvány még mindig nagymértékben akadályozta a tervezett, személyes jelenlétű programok 
megvalósítását, így a vezetőség munkájához, valamint a megyei tagokkal, a programok iránt érdeklődők-
kel való kommunikációhoz a legtöbb program esetében elektronikus megoldásokat alkalmaztunk.  
 
A Szervezet éves tevékenysége: 

Programok rövid leírása Dátum Helyszín fő NJSZT cél 
A 2021 évre szóló program kialakítása, javaslatok 
megvitatása, program-elfogadás, határidők 
meghatározása, felelősök kijelölése 

01.12 on-line 
 

4 elnökségi tagok 

Együttműködés a GIKOF Szakmai Szervezettel a GIKOF 
és SEFBIS Journal-ok szerkesztésében, cikkek 
bírálatában és a kiadásban 

januárt
ól foly. 

On-line 8 szakmai 
program 

A 2020 évben benyújtott pályázatok értékelése, 
eredmény-hirdetés, díjak megküldése: trófea + oklevél a 
legjobb pályamunkáért Demeter István és Ferenczi 
Rebeka részére, a 2.-3. helyezettek könyvjutalomban 
részesültek. 

02-18 on-line 
eredmény-
hirdetés + 
díjak 
postázása 

 szakmai 
program 

Területi szervezet elnökségi ülés on-line 
konferenciabeszélgetés formájában, a COVID-járvány 
enyhülése lehetőséget adott a személyes találkozásra 

04.26 On-line 4 szakmai 
program 

Fiatal tehetségek támogatása, pályázatok kiírása: 
benyújtott pályázat-benyújtás, bírálat, értékelés 
elektronikus formában 

05.13  On-line 36 tehetség-
gondozás 

Szakmai program: előadás a COVID-járvány hatásai a 
munkavégzésre, tanulásra: Home Office, Home School; 
előadó: Gerhard Kainz, akit másnap vendégül láttunk. 

06-18 SZE 29 szakmai 
program 

TU Wien, A Min Tjoa professor felkérése OGIK 
konferencia PB-tagságra, előadásra; OCG: 
együttműködési megbeszélés 

06-22 TU, OCG 1 elnök 

A Digitális Fotóklub tagjainak fotóiból on-line kiállítás 
szervezése, megjelentetés 

július On-line 5 elnökség, tagok 

Együttműködés az OGIK’2021 szervezésében és 
lebonyolításában 

júliustó
l foly. 

On-line 4 elnökség 

Együttműködési megbeszélés a Sankt Pölten Uni Doctoral 
School of Applied Sciences vezetőjével a PhD-munkák 
bírálatáról 

07-14 St Pölten 
Uni 

2 
 

szakmai 
program 



A SEFBIS Journal No.14 és a GIKOF Journal No.12 
cikkeinek bírálata  

szepte
mber 

On-line 8 szakmai 
program 

A májusban kiírt pályázatra benyújtott munkák bírálata, 
értékelés elektronikus kommunikációval  

09.24 On-line 11 tehetség-
gondozás 

A Győr-Moson-Sopron m.-i Szervezet éves munkájának 
értékelése, a következő évi tervek meghatározása 

11.28 On-line 5 
 

elnökség 

 

2020  

A COVID-19 járvány sajnos nagymértékben akadályozta a 2020 évre tervezett, személyes jelenlétű 
programok megvalósítását, így a vezetőség munkájához, valamint a megyei tagokkal, a programok iránt 
érdeklődőkkel való kommunikációhoz, a programok lebonyolításához a legtöbb program esetében 
elektronikus megoldásokat alkalmaztunk. 
 
A Szervezet éves tevékenysége: 

Programok rövid leírása Időpont Helyszín Részt
vevők 

NJSZT cél 

A 2019 év-végi értekezleten megvitatott és a 2020 
évre elfogadott program átbeszélése, határidők 
meghatározása, felelősök kijelölése 

2020.01.15 Győr, SZE 4 Vezetőségi 
tagok 

Együttműködés a GIKOF Szakmai Szervezettel a 
GIKOF és SEFBIS Journal-ok szerkesztésében, 
kiadásában, cikkek bírálata 

Januártól 
folyamatos 

On-line 8 NA 
Szakmai 
program 

Együttműködés az NJSZT területi szervezeteivel 
közös programok szervezésében, lebonyolításában  

folyamatos On-line  Szakmai 
program  

A 2019 évi pályázatok eredményének kihirdetése, 
díj átadása: trófea + oklevél a legjobb 
pályamunkáért Schwartz Katalinnak, a 2.-3. 
helyezettek könyvjutalomban részesültek. 

2020-02-12 Győr, SZE  Szakmai 
program 

Területi szervezet elnökségi ülés on-line 
konferenciabeszélgetés formájában, alkalmazkodás 
a COVID-19 járvány miatt beállt új helyzethez 

2020.04.29 On-line 3 Szakmai 
program 

Együttműködés a Confenis’2020 on-line rendezendő 
konferencia megszervezésében, cikkek bírálata, a 
konferencia-kiadvány lektorálása. 
http://iiie2006.com/confenis/ 

2020 május-
november 

On-line 7 Szakmai 
program 
/ 

Fiatal tehetségek támogatása, pályázatok kiírása: 
pályázat-benyújtás, bírálat, értékelés elektronikus 
formában 

2020.05.13  On-line 36 tehetséggon
dozás 

Együttműködés a Confenis’2020 on-line 
konferencia megszervezésében és 
lebonyolításában, keynote előadás megtartása 
Raffai Mária részéről. 

2020.12.18 On-line 3 szakmai 
program 

A Győr-Moson-Sopron m.-i Szervezet éves 
munkájának értékelése, a következő évi tervek  

2020.12.08 On-line 4 NA 

 
2019  

A 2019-ben elektronikus körlevélen keresztül bonyolított választás megerősítette a Vezetőséget valamint 
az elnöki pozícióban Raffai Máriát, és felkérte Magyarósi Péter fotóművészt, hogy 2019-ban is lássa el a 
Digitális Fotóklub művészeti vezetői feladatokat.  



 
A Szervezet éves tevékenysége: 

Programok rövid leírása Időpont Helyszín Részt
vevők 

NJSZT cél 

A 2018 év-végi értekezleten megvitatott és a 
2019 évre elfogadott program átbeszélése, 
határidők meghatározása, felelősök kijelölése 

2019.01.11 NA 5 Vezetőségi 
tagok 

Együttműködés a GIKOF Szakmai Szervezettel 
a GIKOF/SEFBIS Journal-ok szerkesztésében,  

Januártól 
folyamatos 

NA 6 Szakmai 
program. 

Részvétel az NJSZT területi szervezeteinek 
megbeszélésén, együttműködés a 
társszervezetekkel.  

2019.02.27. Budapest  Szakmai 
program  

Együttműködés az SZE Neumann János 
Informatikai Szakkollégiumával. Tárgyalás 
Takács Gáborral, a Neumann Informatikai 
Szakkolégium vezetőjével. „Start-up IT”, 

2019.04.05 Győr, SZE 2 Fiatalítás, 
tehetséggon
dozás, 

Nemzetközi kapcsolataink erősítése: látogatás 
és tárgyalás a Skt Pölten-i Műszaki Egyetem 
Simon Tjoa professzorával az együttműködésről 
és egy szakmai előadás megtartásáról Győrben. 

2019.04.18 Skt Pölten 2 Nemzetközi 
kapcsolatok 

Területi szervezet elnökségi ülés, döntés a 
számítógép-beszerzésről, jóváhagyás kérvénye-
zése Alföldi István ügyvezető igazgató felé. 

2019.04.25; 
05.20 

NA 3 Szakmai 
program 

Szakmai nap program: „IT-biztonság és 
fenntartása” címmel előadás Simon Tjoa 
meghívott professzor előadásában 

2019.05.14. Győr, SZE 37 Szakmai 
program  

Együttműködés a Confenis’2019 Prágában 
rendezendő konferencia megszervezésében, 
cikkek bírálata, a kiadvány-cikkek lektorálása. 

2019 május-
november 

NA 2 Szakmai 
program 

Fiatal tehetségek támogatása, pályázatok, 
hallgatói konferencia megszervezése a 
Neumann Szak-kollégiummal közösen, 
moderátor Horváth Zoltán 

2019.06.19  Győr, SZE 36 tehetséggon
dozás 

Máté Bence világhírű természetfotós kiállítása, a 
Fotóklub részvétele a megnyitón, tárlat megte-
kintése, beszélgetés a látogatókkal.  

2019.09.14 Győr, 
Széchenyi 
tér 

19 Klub-
program  

Részvétel Máté Bence előadásán, utána klub-
összejövetel, tapasztalatok megbeszélése.  

2019.09.28 Egyetemi 
csarnok 

23 Klub-
program  

XVI. OGIK Gazdaságinformatikai Konferencia 
Bp.,: együttműködés a szervezésben, cikkek 
bírálatában, a program lebonyolításban 

2019.11. 
8-9 

Milton 
Friedman 
Egyetem 

65 2018 május,  
szakmai 
program 

A Győr-Moson-Sopron m.-i Szervezet éves 
munkájának értékelése, a következő évi tervek 
meghatározása 

2019.12.05 Győr  4 szakmai 
program 

 
2018  

A 2018-ban elektronikus körlevélen keresztül bonyolított választás megerősítette a Vezetőséget valamint 
az elnöki pozícióban Raffai Máriát, és kooptálta Takács Gábort, a Neumann János Informatikai 



Szakkollégium vezetőjét a Vezetőségbe. Felkérte továbbá Magyarósi Péter fotóművészt, hogy 2018-ban 
is lássa el a Digitális Fotóklub művészeti vezetői feladatokat.  
 
A Szervezet éves tevékenysége: 

Programok rövid leírása Időpont Helyszín Fő NJSZT cél 
A 2017 év-végi értekezleten a 2018 évre elfogadott 
program átbeszélése, határidők meghatározása, 
felelősök kijelölése 

2018.01.08 NA 5 Vezetőségi tagok 

Együttműködés a GIKOF Szakmai Szervezettel a 
GIKOF és SEFBIS Journal-ok szerkesztésében, 
kiadásában 

Januártól 
folyamatos 

NA 6 NA 
Szakmai program 

Nemzetközi kapcsolataink erősítése: látogatás és 
tárgyalás a Bécsi Műszaki Egyetem A Min Tjoa 
professzorával, egyeztetés az OCG és IFIP 
titkárságokkal.. 

2018.02.12 Bécs, 
Laxenburg 

2 Nemzetközi 
kapcsolatok 

„Big Data and the Clouds” szakmai előadás Petr Duček 
meghívott professzor előadásában (Prágai 
Közgazdasági Egyetem) 

2018.02.28. Győr, SZE 48 Szakmai program 
kávészünettel 

„Start-up IT”, együttműködés az SZE Neumann János 
Informatikai Szakkollégiumával. Tárgyalás Takács 
Gáborral, a Neumann Informatikai Szakkolégium 
vezetőjével. 

2018.04.05 Győr, SZE 2 Fiatalítás, 
tehetséggondozá
s,Szakmai 
kapcsolat 

A Győri Szervezet történeti anyagának elkészítése az 
NJSZT 50 éves Jubileumi kiadványához: fotók és 
dokumentumok összegyűjtése, megküldés az 
Jubileumi Kiadvány Szerkesztőségéhez (Képes Gábor) 

2018.04.30 NA 3 Szakmai program 

Fiatal tehetségek támogatása, pályázatok, hallgatói 
konferencia megszervezése a Neumann 
Szakkollégiummal közösen, moderátor Horváth Zoltán 

2018.05.23  Győr, SZE 36 tehetséggondozá
s 

Együttműködés a Confenis’2018 Poznan-ban 
rendezendő konferencia megszervezésében, cikkek 
bírálata, a konferencia-kiadvány lektorálása. 

2018 május-
augusztus 

NA 2 Szakmai program 

„Földünk természeti csodái” fotókiállítás a Fotóklub 
tagjainak a munkájából. Köszöntő: Magyarósi Péter 
művészeti vezető 

2018.09.19 Győr 39 Klub-program 
kávészünettel 

OGIK Gazdaságinformatikai konferencia Sopronban: 
együttműködés a szervezésben, cikkek bírálatában, a 
program összeállításában, a lebonyolításban 

2018.11. 
9-10 

Soproni 
Egyetem 

80 2018 május,  
szakmai program 

A Győr-Moson-Sopron m.-i Szervezet éves 
munkájának az értékelése, a következő évi tervek 
meghatározása 

2018.12.02 Győr  4 szakmai program 

 

 
2017  

A Szervezet éves tevékenysége: 

Program rövid leírása Időpont Helyszín Részt
vevők  

Bejelentés 
időpontja, NJSZT 
cél 



A 2016 év végi értekezleten meghatározott 
programok átbeszélése, időzítés, pontosítás 

2017-01-18 Győr, SZE, 
B606 

4 NA 

Nemzetközi kapcsolataink erősítése: 
együttműködés a Bécsi Műszaki Egyetemmel, 
az OCG-val és az IFIP-pel 

2017-02-12 Bécs, 
Laxenburg 

4-5 Nemzetközi 
kapcsolatok 

Fiatal tehetségek támogatása, hallgatói 
konferencia megszervezése 

2017-05-17  Győr, SZE 
konf.terem 

27 NA 
Szakmai program 

IoT: Internet of Things szakmai előadás 
szervezése, lebonyolítása 

2017-06-21 Győr, SZE 
D207 

32 NA  
Szakmai program 

Együttműködés a Confenis’2017 konferenciák 
megszervezésében, cikkek bírálata 

2017 
márc-szept 

NA 3 NA 
Szakmai program 

„Hazánk tájai” fotókiállítás a tagok képeiből, 
művészeti vezető Magyarósi Péter 

2017-09-20 Győr, Marcal-
étterem 

56 2017 március. 
Szakmai program 

A GIKOF és SEFBIS Journal-ok cikkeinek 
bírálata, folyóirat-szerkesztési munka 

folyamatos NA 5 NA 
Szakmai program 

Együttműködés a GIKOF-fal az konferencia 
szervezésében és lebonyolításában 

Folyamatos 
& nov.10-11 

Sopron, 
Soproni 
Egyetem 

~100 2017 március,  
szakmai program 

Évértékelő vezetőségi ülés, tisztújítás 2017-12-09 On-line tagok folyamatban 
 
Sajtó és egyéb nyilvános megjelenések: 

Megjelenés megnevezése Helye 
A szervezet saját honlappal rendelkezik, 
amelyen nyilvánosan olvashatók a tervezett és a 
lebonyolított programok 

http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt_gyor/ ; 
http://raffa6.wixsite.com/njszt-gyor  
http://raffa6.wixsite.com/njszt-gyor-fotoklub  

 
2016  

Az NJSZT Győr-Moson Sopron m.i Szervezete az alábbi programokat teljesítette: 
2016 május-december  

 A GIKOF és SEFBIS Journal-ok cikkeinek bírálata, folyóirat-szerkesztési munka folyamatos  
 Együttműködés a Confenis’2016 Vienna konferencia megszervezésében, cikkek bírálata 

2016 03-06 Nemzetközi kapcsolataink erősítése: együttműködés;:Sankt Pölteni Egyetem (tárgyalás 
Simon Tjoa professzorral), OCG és IFIP. 

2016 03-18 Big Data és a Clouds szakmai előadás; előadó Jaroslav Pokorny, Sopron 
2016-03-18 Sopron 39 Szakmai program 
2016-06-22 Vendéglátással egybekötött fotókiállítás: „Hazánk legszebb tájai”, Győr, Marcal Étterem; 

szakmai vezető Magyarósi Péter 
2016-05-18 Együttműködés az GIKOF által szervezett Paksi szakmai programban 
2016-09-23 fiatal tehetségek támogatása, hallgatói konferencia megszervezése; Győr, SZE 
2016 márciustól Együttműködés az OGIK Gazdaságinformatikai konferencia megszervezésben, cikkek 

bírálatában; November 11-12. OGIK konferencia; Dunaújvárosi Egyetem 
 

2015  

A 2015- évi tevékenységről az NJSZT Elnöksége egységesített formájú beszámolót kért, hogy a 
táblázatos formában megadott információkat könnyebben össze lehessen vetni a többi szakmai és 
területi szervezet tevékenységével, és hogy az adott szervezet munkája átláthatóbb legyen.. 
 



Program rövid leírása Időpont Helyszín Részt
vevők 

Bejelentés 
időpontja, NJSZT 
cél 

fiatal tehetségek támogatása, hallgatói 
konferencia megszervezése 

2015-06-10  Győr, SZE 38 2015-04-20 
Szakmai program 

Együttműködés az EurAsia és a Confenis 
konferenciák megszervezésében, cikkek 
bírálata 

2015 
márc-szept 

NA 4 NA 
Szakmai program 

A GIKOF és SEFBIS Journal-ok cikkeinek 
bírálata, folyóirat-szerkesztési munka 

folyamatos NA 5 NA 
Szakmai program 

„A női szépség” fotókiállítás a tagok képeiből, 
szakmai vezető Magyarósi Péter 

2015-09-23 Győr,  
Marczalváros 

63 2015 febr. 
Szakmai program 

Nemzetközi kapcsolataink erősítése: 
együttműködés a Bécsi Műszaki 
Egyetemmel, az OCG-val és az IFIP-pel 

2015  
05-22, 06-
19, 07-20 

Bécs, 
Laxenburg 

4-5 Nemzetközi 
kapcsolatok 

OGIK Gazdaságinformatikai konferencia 2015-11 
6-7 

Veszrém,Pan
non Egyetem 

~100 2015 március,  
szakmai program 

Tisztújítás 2015-12 On-line tagok folyamatban 
 
Sajtó és egyéb nyilvános megjelenések: 

Megjelenés megnevezése Helye 
A szervezet saját honlappal rendelkezik, amelyen nyilvánosan 
olvashatók a tervezett és a lebonyolított programok 

http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt_gyor/ 

 
2014  

A 2014 év rendezvényeinek fő témakoncepciója: "Cloud Service Providers" 
A téma szükségességét a felhőszolgáltatások elterjedése, az iránta felmerülő egyre nagyobb igény és 
főleg szolgáltatók számának növekedése, a szolgáltatási körének, színvonalának és a különbségeknek 
a problematikája generálta.  
 
2014 január 16. Az éves programterv elkészítése: témakoncepció-meghatározás, ütemezés, a 

programok megvalósításához szükséges kiadások költségeinek a megosztása, terv a kiadási 
igények finanszírozására, források meghatározása 

2014 április 23.  A szervezet junior tagozatának egész napos szakmai konferenciája a Széchenyi 
Egyetem előadótermében. Felkészítőtanár Erdős Ferenc, Moderátor Raffai Mária, Helyszín: 
SZE Konferenciaközpont 

2014 május 7.  A természet ébredése címmel a Digitális Fotóklub közössége fotózással egybekötött 
programot szervezett. Művészeti vezető: Magyarósi Péter fotóművész  Helyszín: SZE 
előadóterem és szabadtéri program a Püspökerdőben 

2014 szeptember: Együttműködés az IFIP Enterprise Information Systems szakcsoport Confenis 
nemzetközi konferenciájának a megszervezésében 

2014 szeptember 17. Szakmai program Big Data and the Clouds címmel. Előadó: A Min Tjoa  Helyszín: 
Győr, SZE előadó 

2014 november 9-10 Együttműködés a GIKOF szakmai szervezettel az ISBIS gazdaságinformatikai 
Konferencia megszervezésében. Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 

2014 november :A szervezet honlapjának megújítása, információk aktualizálása 
2014 december 7-13  On-line véleménykérés a tagságtól az elnökségi tagok megerősítéséről, új(ak) 

javaslatáról, a 2014 évi program értékeléséről, a beszámolóról valamint a 2015 évi tervről 



Vezetőség: éves program értékelése, a vélemények összegzése; beszámoló valamint a 2015 
évi terv elkészítése 

 
2013  

A 2013 év rendezvényeinek fő témakoncepciója: "Internet of the Things" 
A tárgyak Internet-jéről először Kevin Ashton (MIT, Auto-ID Center) beszélt, aki egy Internet-tel 
kapcsolatos előadásában a számítógépek és az ember viszonyát vizsgálta, hangsúlyozva, hogy “Today 
computers -- and, therefore, the Internet -- are almost wholly dependent on human beings for 
information. Nearly all of the roughly 50 petabytes (a petabyte is 1,024 terabytes) of data available on 
the Internet were first captured and created by human beings by typing, pressing a record button, taking 
a digital picture or scanning a bar code. The problem is, people have limited time, attention and 
accuracy -- all of which means they are not very good at capturing data about things in the real world. If 
we had computers that knew everything there was to know about things -- using data they gathered 
without any help from us -- we would be able to track and count everything and greatly reduce waste, 
loss and cost. We would know when things needed replacing, repairing or recalling and whether they 
were fresh or past their best.” Az automatikus tárgyfelismeréstől a háztartások, házak, működő 
szervezetek eszközeinek, berendezéseinek távoli vezérléséig, biztonságának figyeléséig terjedő téma 
egyre nagyobb teret kap nemcsak az informatikaszakmában, de a különböző eszközöket gyártóknál is.  
 
2013 január 14.  Az éves programterv elkészítése: témakoncepció-meghatározás, ütemezés, a 

programok megvalósításához szükséges költségek megosztása 
2013 május 8.  A szervezet junior tagozata értékes, egész napos szakmai konferenciát szervezett A 

változások menedzselés címmel, amelyen az előadások két nagy szekcióban hangzottak el. 
Az Elméleti, módszertani blokk-ban összesen hat előadásban számoltak be a fiatalok 
eredményeikről, az Esettanulmányok szekciót pedig két részre osztottuk. Az egyik alszekció 
előadásai az üzleti tevékenység változáskezelési problémáinak megoldásaival, a másik pedig 
az informatikai rendszerek szükségszerű, folyamatos változáskövetésével foglalkoztak. 
Moderátor: Raffai Mária és Erdős Ferenc Helyszín: SZE Konferenciaközpont 

2013 június 28. Hogyan készüljünk fel a nyárra? A Digitális Fotóklub közösségének programja: előadás 
és eszközbemutató formájában. Moderátor: Magyarósi Péter fotóművész  Helyszín: 
Széchenyi Egyetem Győr tanulmányi épület előadóterme + szabadtéri program a Kis-Duna 
partján természetfotókat készítve  

2013 szeptember:  Együttműködés az IFIP WG 8.9 CONFENIS konferencia megszervezésében 
2013 október 9. Szakmai program Eszközök távvezérlése címmel. Előadó: Forrest Lin a CEI szakértője 

Helyszín: Győr, SZE előadó 
2013 november 9-10 OGIK gazdaságinformatikai Konferencia: Együttműködés a GIKOF szakmai 

szervezettel a program szervezésében és lebonyolításában. Helyszín: Győr, SZE VIP-terem 
2013 november :A szervezet honlapjának megújítása, információk aktualizálása 
2013 december 7 Az éves program értékelése, beszámoló valamint a 2014 évi terv elkészítése  

 
2012  

A 2012 év rendezvényeinek fő témakoncepciója:  Cloud Computing, azaz hogyan használjuk ki a 
többletkapacitásokat? 
A Győr-Moson-Sopron m.-i szervezet 2012 évi programjának a fókuszában azoknak a 
rendezvényeknek a szervezése állt, amelyek a nagykapacitással rendelkező információtechnológiák 
nyújtotta lehetőségek kihasználására újfajta megoldást kínálnak. A felhő-számítástechnika 
nagysebességű, párhuzamos feldolgozásra alkalmas, hatalmas tárolókapacitású eszközöket kínálja fel 
a felhasználóknak, hogy munkáikat, alkalmazásaikat a feladathoz illeszkedő, gyors berendezéseken 
futtathassák. Az aktuális téma megvitatásán túl a területi szervezet változatlanul fontosnak tartja a 



digitális fotózással kapcsolatos ismeretterjesztő munkát, a fényképezési és fotókészítési eszközök, 
technológiák és nem utolsósorban a trükkök ismertté tételét. 
 
2012. január 10. A Győr-Moson-Sopron megyei szervezet elnöksége 2012-ben új témakoncepciót 

határozott meg, mégpedig a felhő-számítástechnikával, az IT-ben rejlő lehetőségek 
kihasználásával kapcsolatos programokat kíván szervezni. Megtárgyalásra és véglegesítésre 
került az éves program, a pénzügyi terv, és a Vezetőség sorba vette a várható egyéb 
feladatokat is.  

2012. április 11. „Számítástechnikai megoldások valahol a felhőben” került sor az IT-nyújtotta új lehe-
tőségek megismerésére. A résztvevők a Huawei által kínált szolgáltatásokkal ismerkedtek, 
video-interjúkat tekintettek meg, többek között Michael Jenkins, (Senior Solution Consultant 
for Huawei Cloud Solutions) valamint Che Haiping (Huawei Carrier Software & Core Network 
vezetője) előadását a szolgáltatásokról és azok hatékonyságáról. Különösen nagy érdeklődés 
kísérte azt a lehetőséget, amely a felhőben lévő adattárolási megoldásokat és azok előnyét 
részletezte. Helyszín: Győr, Széchenyi István Egyetem, VIP-terem Moderátor: Raffai M. 

2012. június 20. Digitális Fotóklub rendezvény: „Hogyan, milyen szempontok szerint válasszunk 
fényképezőgépet?” címmel tartottunk vitanapot, amelyre nemcsak digitális kamerát használó 
fotóművészeket hívtunk meg, hanem olyan forgalmazókat is, akik digitális fényképezőgépeket 
adnak el. A fórum résztvevői tájékoztatást kaptak és készülékeket próbálhattak ki. Helyszín: 
SZE Konferenciaközpont  Moderátor: Magyarósi Péter 

2012. szeptember 12. Együttműködés a Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszékével az „Infor-
matikai Kutatási Szimpózium” konferencia megrendezésében. A konferencia NJSZT győri 
szervezete által meghívott díszvendége dr A Min Tjoa (Vienna University of Technology) 
professzor volt. 

 Helyszín: Széchenyi István Egyetem VIP terem, Moderátor: Raffai M. 
2012. november 9-10. A GIKOF szakmai szervezettel közösen rendezett OGIK’2012 konferencia 

szervezésében és lebonyolításában a megyei szervezet oroszlánrészt vállalt, nemcsak az 
Elnökségi tagok, de Széchenyi István Egyetem gazdaságinformatikus hallgatói is tevékenyen 
vettek részt a munkában (lásd részletesebben az NJSZT GIKOF 2012 évi beszámolójában). 

 
2011  

A 2011 év rendezvényeinek fő témakoncepciója:  Smarter-Planet, azaz az intelligens megoldások világa 
A Győr-Moson-Sopron m.-i szervezet 2011 évi programjának a fókuszában azoknak a 
rendezvényeknek a szervezése állt, amelyek az informatikai technológiák nyújtotta lehetőségeket újfajta 
szemléletben aknázzák ki, megteremtve egy olyan világot, amelyben mind az üzleti vállalkozások, mind 
pedig a magánemberek számára intelligens megoldások válnak hozzáférhetővé. A területi szervezet 
változatlanul fontosnak tartja a digitális fotózással kapcsolatos ismeretterjesztő munkát, a fényképezési 
és fotókészítési eszközök, technológiák és nem utolsósorban a trükkök ismertté tételét. 
 
2011. január 12. A Győr-Moson-Sopron megyei szervezet elnöksége 2011-ben új témakoncepciót 

határozott meg, mégpedig az IT intelligens megoldásaival és azok széleskörű alkalmazásával 
kapcsolatos programokat kíván szervezni. Megtárgyalásra és véglegesítésre került az éves 
program, a pénzügyi terv, és a Vezetőség sorba vette a várható egyéb feladatokat is.  

2011. március 30. Rendhagyó módon szervezett programra került sor, az IT-nyújtotta lehetőségeket 
kihasználva a résztvevők megtekintettek video-interjúkat, amelyekben nemzetközileg elismert 
szakértők beszéltek a Smart-Planet filozófiáról, a megvalósítás tényleges lehetőségeiről. 
Különös érdeklődéssel hallgatták a résztvevők az IBM elnökének, SAM PALMISANO-nak az 
előadását, aki arról beszélt, hogy az előrelátó vezetők a világ különböző vállalataiban, 
kormányzataiban és civil szervezeteiben hogyan aknázzák ki az intelligensebb rendszerekben 
rejlő lehetőségeket arra, hogy gazdasági növekedést, rövid távú hatékonyságnövelést, 



fenntartható fejlődést és társadalmi előrelépést érjenek el. A videók megtekintését élénk vita, 
beszélgetés követte.   

 Helyszín: Győr, Széchenyi István Egyetem, VIP-terem Moderátor: Raffai M. 
2011. június 8. Digitális Fotóklub rendezvénye: „Amatőrfotózás profi módon” címmel a Győri Fotóklub 

meghívott fotóművészei tartottak előadást és bemutatót arról, hogyan lehet kihasználni a 
digitális fényképezőgépek nyújtotta lehetőségeket, és bemutatták az automatikával készített 
és az adott témára, fényviszonyokra beállított képek közötti különbségeket. A programon a 
résztvevők a klub fényképezőgépeivel fotókat is készítettek az egyetem természeti 
környezetében (Duna part, park). A legjobban sikerült fotókat ki is nyomtatták. Helyszín: SZE 
Konferenciaközpont + Dunapart Moderátor: Magyarósi P. 

2011. szeptember 14. „Győr, a smarter city” avagy milyen feltételekre van szüksége egy városnak 
ahhoz, hogy élhető legyen és képes legyen reagálni az új kihívásokra: A programon a 
résztvevők meghallgatták az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi 
Tudományos Intézet 2011 áprilisában készített tanulmányának Győrre vonatkozó elemzését, 
majd arról beszélgettek, mit érzékel a fejlesztésekből Győr lakossága, illetve az üzleti világ. 
Különös érdeklődéssel hallgatták a közlekedésszervezéssel kapcsolatos újdonságokat, a még 
Európában is ritka „beszélő buszmegállókról”.   

 Helyszín: Széchenyi István Egyetem VIP terem, Moderátor: Raffai M. 
2011. október 12. A megyei Szervezet a Széchenyi Egyetem Informatika Tanszékével közösen szer-

vezte meg az Informatikai Kutatók egynapos Szimpóziumát, amelyre a megyei szer-vezet 
elnöke dr. Gerhard Chroust-ot, az Universität Linz professzorát hívta meg. A szaknapon 
számos, az aktuális informatikai eredményeket bemutató előadás hangzott el.  

 Helyszín: SZE VIP terem, PB elnöke: Pozna Claudiu Radu 
2011. november 11-12. A GIKOF szakmai szervezettel közösen rendezett OGIK’2011 konferencia 

szervezésében és lebonyolításában a megyei szervezet oroszlánrészt vállalt, nemcsak az 
Elnökségi tagok, de Széchenyi István Egyetem gazdaságinformatikus hallgatói is tevékenyen 
vettek részt a munkában (lásd részletesebben az NJSZT GIKOF 2011 évi beszámolójában). 

2011. november 16. A megyei szervezet szakmai előadással egybekötött kirándulást szervezett 
Budapestre a Közlekedési Múzeumban megrendezett „DOStalgia, 30 éves a PC” kiállítás és 
szakmai napra. A főleg fiatal résztvevők nagy kíváncsisággal és érdeklődéssel hallgatták az 
előadásokat, és Képes Gábor tárlatvezetését. A fiatalok számos fényképen örökítették meg a 
régi technikai érdekességeket (a fotókat a Szervezetünk honlapján elérhetővé tesszük). A 
programot szervezte: dr. Raffai Mária, vezette: Képes Gábor  Helyszín:  Budapest, 
Közlekedési Múzeum 

 
2010  

A 2010 év rendezvényeinek fő témakoncepciója:  Informatikai biztonság, mint az üzletmenet-
folytonosság biztosításának alappillére 
A Győr-Moson-Sopron m.-i szervezet 2010 évi programjának a fókuszában azoknak a 
rendezvényeknek a szervezése állt, amelyek az informatikai biztonsággal foglalkoznak, de nem 
kiragadva az üzleti tevékenység folyamataiból, hanem annak szerves részeként, az üzletmenet-
folytonosság biztosításának alappilléreként tekintve azt. A területi szervezet változatlanul fontosnak 
tartja a digitális fotózással kapcsolatos ismeretterjesztő munkát, a fényképezési és fotókészítési 
eszközök, technológiák és nem utolsósorban a trükkök ismertté tételét. 
 
2010. január 14. 2010-ben a Győr-Moson-Sopron megyei szervezet elnöksége elkötelezte magát az új 

témakoncepcióval kapcsolatos programok szervezésére. Megtárgyalásra és véglegesítésre 
került az éves program, a pénzügyi terv, és a Vezetőség sorba vette a várható egyéb 
feladatokat is.  



2010. március 10.Ankét a megyei vállalatok meghívott képviselőivel, cégek informatikai vezetőivel az 
informatikai biztonságról. A rendezvényen vezetők számoltak be arról, készítenek-e 
informatikai biztonsági terveket, létezik-e náluk IBSZ (Informatikai Biztonsági Szabályzat), 
van-e helyreállítási tervük. Felkért előadók az E-On, a Szintézis Informatikai ZRt., valamint az 
AUDI Hungaria Motor Kft. informatikai vezetői. Helyszín: Győr, Széchenyi István Egyetem, 
VIP-terem Moderátor: Raffai M. 

2010. május 27. Digitális Fotóklub rendezvénye: „Győri szépségek a tavaszi virágbontásban” címmel 
Magyarósi Péter fotóművész, a Klub vezetője tartott előadást a művészi természeti fotók 
készítésének technikájáról. A programon a résztvevők a klub fényképezőgépeivel fotókat is 
készítettek a Mosoni Duna partján, amelyek közül a legjobbakat feldolgozás után ki is 
nyomtattak. Helyszín: SZE Konferenciaközpont + Mosoni Duna part 

2010. szeptember 24. Az informatikai támogatási rendszerek üzletmenetre gyakorolt hatása, a 
kockázatok mérlegelése, fennakadások, katasztrófa-szituációk elkerülése. Üzletmenet-
folytonosság tervezésének módszertanáról, a kockázatokról és a legjobb megoldásokról Sarah 
Wynnie (Emergency Service Specialist, Lawrence Laboratory) tartott nagy érdeklődésre 
számot tartó előadást. Helyszín: Széchenyi István Egyetem VIP terem 

2010. november 19. A megyei szervezet szakmai előadással egybekötött kirándulást szervezett 
Budapestre a Technikatörténeti múzeum számítástechnikai gyűjteményének a 
meglátogatására. A főleg fiatal résztvevők nagy kíváncsisággal és érdeklődéssel hallgatták 
Képes Gábor nagyon lelkes, élménybeszámolóval is kísért bemutatóját a Magyarországon 
használt számítógépekről. A fiatalok számos fényképen örökítették meg a régi technikai 
érdekességeket (a fotókat a Szervezetünk honlapján elérhetővé tesszük).A programot 
szervezte: dr. Raffai Mária, vezette: Képes Gábor Helyszín:  Budapest, Technikatörténeti 
Múzeum 

2010. november 25-27. A GIKOF szakmai szervezettel közösen rendezett OGIK’2010 konferencia 
szervezésében és lebonyolításában a megyei szervezet oroszlánrészt vállalt, nemcsak az 
Elnökségi tagok, de 18 gazdaságinformatikus hallgató is tevékenyen vett részt a munkában 
(lásd részletesebben az NJSZT GIKOF 2010 évi beszámolójában). 

2010. december 3. A fiatalok szakmai munkába történő bevonásának, a tehetséggondozási 
stratégiánknak megfelelően immár hagyományosan megszerveztünk a Hallgatói Konferenciát, 
ahol a fiatal leendő informatikusok (végzős és doktorandusz hallgatók) kutatásaikról és 
fejlesztési projektjeikről számoltak be, és bemutatták azokat a munkákat, amelyeket a 
szakmai gyakorlat során végeztek. A Fórumon 8 előadás hangzott el. Helyszín: Széchenyi 
István Egyetem MTK kari tanácsterem Moderátor: Varjasi Norbert 

 
2009  

A 2009 év rendezvényeinek fő témakoncepciója: Vállalati szintű integráció, komplex vállalatirányítási 
rendszerek. 
A Győr-Moson-Sopron m.-i szervezet 2009 évi programjának a fókuszában egyrészt azoknak a 
rendezvényeknek a szervezése állt, amelyek a vállalati szintű integráció kérdéseivel foglalkoznak, 
illetve amelyek a komplex vállalatirányítási rendszermegoldások hatékony fejlesztését segítik. A területi 
szervezet azonban változatlanul fontosnak tartja a digitális fotózással kapcsolatos ismeretterjesztő 
munkát, a fényképezési és képkészítési eszközök, technológiák és nem utolsósorban a trükkök ismertté 
tételét, valamint a lehetőségeihez mérten a kezelésében lévő fototechnikai eszközök rendelkezésre 
bocsátásával lehetőséget biztosít a legújabb technológiák megismerésére.  
 



2009. január 13. 2009-ben a Gy_r-Moson-Sopron megyei szervezet elnökséggel új témakoncepciót 
határozott el, és elkötelezte magát olyan programok szervezésére, amelyek a vállalati szint_ 
integráció kérdéseivel foglalkoznak, illetve amelyek a komplex vállalatirányítási 
rendszermegoldások hatékony fejlesztését segítik. Megtárgyalásra és véglegesítésre került az 
éves program, a pénzügyi terv, és megtárgyaltunk egyéb feladatokat is. Az év egyik kiemelt 
programja a CONFENIS nemzetközi konferencia szervezése, amelyre az Elnökség nagy 
hangsúlyt kíván helyezni, és amelyben maximális segítséget nyújt az NJSZT GIKOF szakmai 
szervezetnek. Helyszín: SZE MTK Tanácsterem, Győr Az ülést vezette: RAFFAI Mária 

2009. februártól Aktív részvétel a CONFENIS szervezési munkában, ami gyakorlatilag november végéig 
folyamatos munkát jelent a konferencia szervez_i számára. Ebben a munkában az 
oroszlánrészt a helyi területi szervezet vállalta magára A szervezési munkát irányítja: 
RAFFAI Mária és KOVÁCS János 2009. március 26. A Széchenyi István Egyetem 
gazdaságinformatikus hallgatóinak a bevonásával felmérést végeztünk a megye vezető 
informatikai szolgáltatóival, valamint az informatikát alkalmazó cégekkel való együttműködés 
lehetőségeinek a vizsgálatára, az együttműködési szándékok és az együttműködés módjának 
a meghatározására vonatkozóan. A munka megkezdéséhez a megye vállalatainak a 
meghívott képviselőivel ankétot szerveztünk. Helyszín: Győr, Széchenyi István Egyetem, VIP 
terem Moderátor: RAFFAI M. 

2009. május 12. Digitális Fotóklub rendezvénye: Művészi meglátások a természetfotózásban címmel. A 
rendezvényen nemcsak bemutatóval egybekötött előadás hangzott el, de a résztvevők együtt 
kimentek a Duna-partra, és a készített fotókat közösen értékelték. Helyszín: SZE 
Konferenciaközpont; Moderátor: MAGYARÓSI Péter fotóm_vész 

2009. szeptember 24. Szervez_bizottsági megbeszélés a CONFENIS konferencia operatív teendőivel 
kapcsolatban: helyszín-biztosítás, publikációk, résztvevők menedzselése Helyszín: Széchenyi 
István Egyetem VIP terem A megbeszélést vezette: KOVÁCS János és DÖBRÖSSY Petra 

2009. október 28-30. A CONFENIS nemzetközi konferencia lebonyolítása, együttműködve a GIKOF 
szakmai szervezettel. A területi szervezet vállalta a meghívott vendégek szállásainak 
intézését, a fogadás és a gála vacsora helyszínének biztosítását valamint az étkezésekkel és 
a programmal-m_sorral kapcsolatos feladatok tervezését és kivitelezését. Konferencia-
helyszín: Famulus Konferenciaközpont, résztvevők száma: 78 fő Fogadás helyszíne: Győr 
Városháza fogadás: hall Gála vacsora helyszíne: Hotel konferencia, Borsos terem 

2009. november 24. A fiatalok szakmai munkába történő bevonásának, a tehetséggondozási 
programnak valamint a az eredményeként a hallgatói kutatásokról és fejlesztési projektekről 
Hallgatói Konferenciát szerveztünk és bonyolítottunk le előadás és nyilvános vitafórum 
formájában. A Fórumon 12 előadás hangzott el a hallgatók kutatási tevékenységéről valamint 
a márciusban megkezdett és az év folyamán végzett felmérés elemzési eredményeiről. 
Helyszín: Széchenyi István Egyetem MTK kari tanácsterem" 

 
2008  

A 2008 év rendezvényeinek fő témakoncepciója:  "Új technológiák a web-alapú, szolgáltatásorientált 
fejlesztésekben" 
2008. január 8. 2008-ban a Győr-Moson-Sopron megyei szervezet elnökséggel új témakoncepciót 

határozott el, és elkötelezte magát olyan programok szervezésére, amelyek a webes, 
on-line alkalmazások szolgáltatásorientált fejlesztését célzó leghatékonyabb 
technológiákat mutatják be. Megtárgyalásra és véglegesítésre került az éves 
program, a pénzügyi terv, és megtárgyaltunk egyéb feladatokat is. Az év egyik 
legfontosabb feladata a Győri-Moson-Sopron m.-i Szervezet magalapításának 30. 
évfordulója, amelynek méltó megünneplésére az Elnökség nagy hangsúlyt kíván 
helyezni. Helyszín: SZE MTK Tanácsterem, Győr Az ülést vezette: RAFFAI Mária 
Jelen vannak: elnökségi tagok, kimentését kérte:  NAGY Tünde titkár 



2008. január 18. Az NJSZT Győr-Moson-Sopron megyei szervezet megalakulásának 30. évfordulójára 
rendezett jubileumi ünnepség szakmai programmal, a 3 évtized munkájának és 
eredményeinek az áttekintésével, valamint a Révész Hotel konferenciatermében 
rendezett fogadással. Az évfordulóra egy publikációt jelentettünk meg a legfontosabb 
eseményekkel, különböző korszakok szerint jellemezve a Szervezet legjelentősebb 
programjait és eredményeit (lásd melléklet). A nagyon jó hangulatú, baráti találkozón 
az Elnökség nevében Tóth Ferenc, területi szervezeti alelnök köszöntötte a 
vendégeket (az ünnepségen készül fotók a Szervezetünk honlapjáról elérhetőek). 
Meghívottak: régi és új tagok, az NJSZT Elnökség tagjai  Moderátor és szervező: 
RAFFAI Mária  

2008. április 17. 
  

A megye vezető informatikai szolgáltatóival, valamint az informatikát alkalmazó 
cégekkel való együttműködés lehetőségeinek a felmérése, az együttműködési 
szándékok és az együttműködés módjának a meghatározása. Ennek érdekében a 
megyei vállalatok meghívott képviselőivel ankétot szerveztünk. Helyszín: Győr, 
Széchenyi István Egyetem, VIP terem Moderátor: RAFFAI M.  

2008 június 10. Digitális Fotóklub rendezvénye a természeti fotók és családi portrék készítésének 
technikája címmel MAGYARÓSI Péter fotóművész tartott bemutatóval egybekötött 
előadást. Helyszín: SZE Konferenciaközpont   

2008. szept. 24. SUN szakmai nap a legújabb technológiákról. A prezentációt, a technológiai 
megoldások bemutatóját valamint az előadásokat a Sun Microsystem Kft. fiatal 
munkatársai tartották az alábbi témákban: Nyílt technológiák a Sun-tól: Desktop 
alkalmazások a Netbeans 6-tal; Visual Mobile Gaming; JavaFX; SunSPOT: Small 
Programmable Object Technology. Helyszín: Széchenyi István Egyetem VIP terem 

2008. nov. 22. A megyei szervezet szakmai előadással egybekötött kirándulást szervezett Szegedre 
az Informatikatörténeti Gyűjtemény meglátogatására. A főleg fiatal résztvevők nagy 
kíváncsisággal és érdeklődéssel hallgatták dr. Bohus Mihály nagyon lelkes, 
élménybeszámolóval is kísért bemutatóját a Magyarországon használt 
számítógépekről. A fiatalok számos fényképen örökítették meg a régi technikai 
érdekességeket (a fotókat a Szervezetünk honlapján elérhetővé tesszük). A 
programot szervezte és vezette: dr. RAFFAI Mária, dr. BOHUS Mihály Helyszín: 
Informatikatörténeti Gyűjtemény Kiállítás, Szeged, Budapesti út 5.  

2008 nov. 26. 
  

A fiatalok szakmai munkába történő bevonásának, a tehetséggondozási programnak 
az eredményeként a hallgatói kutatásokról és fejlesztési projektekről Hallgatói 
Konferenciát szerveztünk és bonyolítottunk le előadás és nyilvános vitafórum 
formájában. A Fórumon 10 előadás hangzott el a hallgatók (ÉRSEK Anita, HUSZÁR 
Vilmos, NÉMETH Nikoletta, PEJ Anita, SOMOGYI Tamás, TALLIÁN Lilla, WÉBER Tibor, 
TATAI SZŰCS KRISZTINA, MIKLÓS Zoltán, GOMBIK Zoltán) kutatási tevékenységéről és a 
fejlesztési munkák eredményeiről. Moderátor: VARJASI Norbert  Helyszín: Széchenyi 
István Egyetem MTK kari tanácsterem 

 
2007  

A 2007 év rendezvényeinek fő témakoncepciója:   
"A felsőoktatási jelentkezésben érdekeltek tájékoztatása a kétciklusú képzésről, a regionális igények 
kielégítéséről. " 
2007. január 5. 2007-ben a Győr-Moson-Sopron megyei szervezet új elnökséggel kezdte meg a 

munkáját. A 2006. decemberében választott elnökség: Elnök: RAFFAI Mária, Tagok: 
ÁCS-KURUCZ László, MAGYARÓSI Péter, VENESZ Béla Titkár: NAGY Tünde Az éves 
program összeállítása, véglegesítése, a pénzügyi terv elkészítése, megvitatása és 
elfogadása, egyéb feladatok megtárgyalása. Az elnökségi ülésen jóváhagytuk a 
Nemes Tihamér versenyre utazó megyei diákok szállításával kapcsolatos kiadások 



kifizetését, és a Digitális Fotóklub költségeit. Helyszín: SZE MTK Tanácsterem, Győr 
Az ülést vezette: RAFFAI Mária 

2007. március 10. A megye 9 diákjának részvétele Nemes Tihamér verseny országos döntőjében. A 
diákok versenyre való felkészítését és a versenyen való részvételét a területi 
szervezet segítette. Helyszín: Budapest, Lebonyolító: ÁCS-KURUCZ László 

2007. március 18. 
  

Regionális (Észak-Dunántúl: Győr-Moson-Sopron, Fejér, Veszprém, Komárom-
Esztergom és Vas megyék) együttműködés lehetőségeinek a felmérése, az 
együttműködési szándékok és az együttműködés módjának a meghatározása 
Regionális (Észak-Dunántúl: Győr-Moson-Sopron, Fejér, Veszprém, Komárom-
Esztergom és Vas megyék) együttműködés lehetőségeinek a felmérése, az 
együttműködési szándékok és az együttműködés módjának a meghatározása 

2007. április 13. Elnökségi ülés, amelyen előkészítettük a felsőoktatási rendszer reformjáról szóló, a 
tanároknak és a diákoknak külön szervezendő tájékoztató programokat (időpont 
kijelölése, helyszín meghatározása, meghívottak körének kiválasztása). Az elnökségi 
ülésen jóváhagytuk a Nemes Tihamér versenyre utazó megyei diákok szállításával 
kapcsolatos kiadások kifizetését, valamint a Digitális Fotóklub költségeit.Helyszín: 
SZE B606, Győr Az ülést vezette: RAFFAI Mária.  

2007. május 25. Együttműködési lehetőség a megyével határos országok szervezeteivel. A 
megbeszélést Pozsonyi Műszaki Egyetemen tartottuk, és megállapodtunk közös 
kutatási programokban, konferenciákban és a publikációs lehetőségekben. A 
megbeszélésen részt vett Bukoveczky György (Pozsonyi Műszaki Egyetem), Tumbas 
Pere (Szabadkai Közgazdasági Kar dékán), A Min Tjjoa (Bécsi Műszaki Egyetem) 
valamint Raffai Mária (Széchenyi Egyetem)  
Helyszín: Veszprém, Kezdeményező: RAFFAI Mária 

2007. június 14. 
  

A Digitális Fotóklub rendezvénye a készített fotók editálásának kérdései, 
rendelkezésre álló szoftverlehetősége, megoldások. Bemutatóval egybekötött 
előadás. 
Helyszín: SZE Konferenciaközpont VIP-terem Előadó: MAGYARÓSI Péter 

2007. október 16. 
  

Tárgyalások a Microsoft Office 2007 fejlesztői konferencia előkészítéséről (az 
időpont várhatóan 2008. január közepe lesz), a kompetenciaközpont létrehozási 
feltételeinek, a területi szervezet szerepének a meghatározása. A tárgyalást a 
Microsofttal Tóth Ferenc folytatta, a konferenciaközpont szervezését Gyenizse Pál 
kezdeményezte. 

2007. nov. 9-10. Együttműködés az NJSZT GIKOF szakmai szervezettel az 5. Országos 
Gazdaságinformatikai Konferencia (OGIK’2007) megszervezésében és 
lebonyolításában; lásd cikk a MiÚjságban a Konferenciáról. A Programbizottság 
elnöke RAFFAI MÁRIA volt, a cikket TÓTH FERENC készítette. 

2007. nov. 30. Az éves program és a pénzügyi teljesítés értékelése, a beszámoló elkészítése, a 
2008. évi program megtervezése figyelembe véve a 2007-ben előkészített 
rendezvényeket. 

2007. dec. 6. A fiatalok szakmai munkába történő bevonásának, a tehetséggondozási programnak 
az eredményeként a hallgatói kutatásokról és fejlesztési projektekről Hallgatói 
Konferenciát szerveztünk és bonyolítottunk le előadás és nyilvános vitafórum 
formájában. Előadások/előadók száma: 6/17, Résztvevők (hallgatóság) száma 
várhatóan: 60. Moderátor: VARJASI NORBERTHelyszín: Széchenyi István Egyetem 
Konferenciaközpont, VIP terem 

2007. dec. 14. Az NJSZT Győr-Moson-Sopron megyei szervezet megalakulásának 30. évfordulójára 
rendezett jubileumi ünnepség szakmai programmal, a 3 évtized munkájának és 
eredményeinek az áttekintésével, valamint fogadással. Meghívottak: régi és új tagok, 
az NJSZT Elnökség tagjai Moderátor: RAFFAI MÁRIA 



 
2006  

A 2006 év rendezvényeinek fő témakoncepciója:   
"Rendszerintegráció vs integrált rendszerek – A vállalati szintű (alkalmazás)integráció szükségessége, 
megoldások " 
2006. január 5. Az éves program összeállítása, véglegesítése, a pénzügyi terv elkészítése, 

megvitatása és elfogadása, egyéb feladatok megtárgyalásaHelyszín: SZE MTK 
Tanácsterem, Győr 

2006. február 14.  
  

Willingstorfer Krisztián, a TriFid Kft. vezetője „Hogyan válasszuk ki digitális 
kameránkat a most kapható 200-féle gép közül?” nagy érdeklődéssel kísért, 
bemutatóval egybekötött prezentációt tartott Helyszín: Széchenyi István Egyetem 
VIP-terem 

2006. április 19.  
  

Részvétel a Bécsben lebonyolított, az IFSR konferencia együttműködési 
megállapodásaként dr. Gerhard Chroust professzor 65 éves születésnapjára 
rendezett szakmai konferencián 

2006. május 5. 
  

A Digitális Fotóklub „A legjobb digitális fotó” címmel pályázatot hirdetett. A 
pályázatra maximálisan három olyan fotót lehetett beküldeni, amelyek Győr 
városáról, a természet ébredéséről, és nem utolsósorban az emberekről örökítettek 
meg pillanatokat. A fotókat háromtagú szakértői zsűri minősítette, és választotta ki a 
legjobbat.  

2006. június 29.      
  

A fotópályázat díjátadására a Széchenyi Egyetem MT kari tanácsteremben került 
sor. Díjazottak: 
I. díjat Lukács Noémi „Az üdezöld tavasz” 
II. díjat Csillag  Kata „Fotómodell tevék a Xantus János állatkertben”  
III. díjat megosztottan Pozsgai Bence „Épül-szépül városunk” valamint Ostorics 
Zoltán „Nagyvárosi forgatag” című alkotása kapta. 
A díjátadás helyszíne: Győr, Széchenyi Egyetem MT Kari Tanácsterem 

2006. szeptember 
7. 
  

„Emlékek a nyári élményekről és kalandokról” címmel a Digitális Fotóklub értékelő 
foglalkozást tartott, amelyen a klubtársak bemutatták a szabadságuk, utazásuk alatt 
készített, legjobban sikerült fotókat. Ezeket a művészeti vezetővel együtt közösen 
elemeztük és véleményeztük, mintegy példaként és tanulságként a jövőre nézve 
Helyszín:  Győr, Széchenyi István Egyetem A205 terem 

2006. szeptember 
25-26.  

Együttműködés a határontúli szakmai szervezetekkel, együttműködési megbeszélés 
a szlovák, lengyel, szlovén és szerb kollégákkal a továbblépésről. A szerbiai 
egyeztető tárgyalást a szlovák és a lengyel partnerekkel folytatott bilaterális 
megbeszélések előzték meg. A Szerbiában tartott értekezletet Tumbas Pere 
egyetemi dékán vezette. Helyszín: az SM’2006 Konferencia (Strategic Management 
and Decision Support Systems, Palič, Szerbia) 

2006. november 
10-11.    

Együttműködés az NJSZT GIKOF-fal a 4. Gazdaságinformatikai Konferencia 
(OGIK'2006) szervezésében és lebonyolításában Cikk a MiÚjságban a 
Konferenciáról. A Programbizottság elnöke Raffai Mária volt, a cikket Tóth Ferenc 
készítette. Helyszín: Győr, Széchenyi István Egyetem Konferenciaközpont 

2006. december 1. Az éves program és a pénzügyi teljesítés értékelése, a beszámoló elkészítése, a 
Tisztújító Közgyűlés előkészítése, a 2007. évi program megtervezése 

2006. december 7. 
  

A fiatalok szakmai munkába történő bevonásának, a tehetséggondozási 
programnak az eredményeként a hallgatói kutatásokról és fejlesztési projektekről. 
Hallgatói Konferenciát szerveztünk és bonyolítottunk le előadás és nyilvános 
vitafórum formájában. Előadások/előadók száma: 8/23, Résztvevők (hallgatóság) 
száma: 73. Moderátor: Varjasi Norbert Helyszín: Széchenyi István Egyetem 
Konferenciaközpont VIP-terem 



2006. december 
14.      

Tisztújító Közgyűlés Program: Szirének – a modell- és aktfotózás kulisszatitkai” 
címmel bemutatóval egybekötött előadás Előadó: Magyarósi Péter; Beszámoló a 
Szervezet 3 éves munkájáról Előadó: dr. Raffai Mária elnök; Tisztújítás – Levezető 
elnök: Tóth Ferenc titkár  Helyszín: SZE Konferenciaközpont VIP-terem 

 
2005  

A 2005 év rendezvényeinek fő témakoncepciója:  „Korszerű IT-megoldások, kétlépcsős 
informatikusképzés" 
2005-ben a legújabb IT-megoldások témakörében rendeztünk nagy érdeklődésre számot tartó szakmai 
programokat.  Az ország első Digitális Fotóklubja programjainak, valamint a hozzá kapcsolódó 
rendezvényeknek továbbra is nagy a népszerűsége, amelyhez nagymértékben hozzájárul a helyi média 
is .  
2005. január 7. Vezetőségi ülés, az éves program véglegesítése, pénzügyi terv elkészítése, 

megvitatása, egyéb feladatok megtárgyalása Helyszín: SZE MTK Tanácsterem, 
Győr 

2005. február 25.  
  

Vezetőségi és szervezőbizottsági ülés a 2005. március 3-án megrendezésre kerülő 
hallgatói szakmai nap, valamint az NJSZT Győrben tartandó Elnökségi ülésének 
előkészületei, szervezési feladatok Helyszín: Széchenyi István Egyetem B606 

2005. március 3.   Hallgatói szakmai nap lebonyolítása - Előadás és nyilvános vitafórum Moderátor: 
Raffai Mária Helyszín: Széchenyi István Egyetem VIP-terem 

2005. március 3. 
  

A Győr-Moson Sopron m.-i szervezet beszámolója az NJSZT Elnökség előtt 
1Felelős: dr. Raffai Mária Beszámoltak: Raffai Mária elnök, Kovács Katalin titkár, 
Tóth Ferenc ifjúsági felelős, Magyarósi Péter a Digitális Fotóklub művészeti vezetője 
Helyszín: Széchenyi István Egyetem MTK tanácsterem  

2005. március 4.     
  

A Digitális Fotóklub és a Győri Fotóklub "Afro Lady" c. közös kiállításának a 
megnyitása  Helyszín: TEMI Széchenyi István Művelődési Központ, Győr  

2005. június 22. 
  

Felkészülés a nyári élmények megörökítésére címmel a Digitális Fotóklub 
termékbemutatóval egybekötött programot szervezett. Helyszín:  Győr, Széchenyi 
István Egyetem A205 terem 

2005. július 2.  Ipari dokumentumok digitalizálása az AUDI Hungária Kft.-nél Előadó: Gazsó Bertold 
és Jankó Csaba Helyszín: Hotel Konferencia, Győr 

2005. szeptember 
7. 

Níyári élményeink, ahogyan megörökítettük... a Digitális Fotóklub értékelő 
foglalkozása. Helyszín: Győr, Széchenyi István Egyetem B103 terem 

2005. november 
10-12.    

Együttműködés az NJSZT GIKOF-fal a 3. Gazdaságinformatikai Konferencia 
(ISBIS'2005) szervezésében és lebonyolításában Helyszín: Hotel konferencia 
díszterme valamint az Apor Vilmos terem, Győr Felelős: DR. RAFFAI MÁRIA, a megyei 
Szervezet elnöke 

 
1 NJSZT Elnökségi ülés és az NJSZT Győr-Moson Sopron m.-i Szervezetének a bemutatkozása, Szakmai Nap 
Győrben Meghívottak:NJSZT Elnökség valamint  Gábor András, Vicsek Mária (Corvinus Egyetem), Dobay Péter 
(Pécsi Tudományegyetem) Program: 
1.  Az NJSZT Győr-Moson Sopron m.-i Szervezet Ifjúsági Tagozat munkájának a bemutatása,beszámolók 

hallgatói projektekről, problémákról, megoldásokról, konferencia jelleggel 
2.   A GIKOF Junior Tagozatának megalakulása: késztetések, szándékok, program – Márkus Zsolt (Corvinus 

Egyetem) beszámolója az előzetes tárgyalásokról, elképzelésekről 
3.  A Junior Tagozat vezetőségének a megválasztása (3 fős vezetőség a Corvinus, a Széchenyi Egyetemek, 

valamint a Pécsi Tudományegyetem képviselőiből) 
4.   Az NJSZT Győr-Moson Sopron m.-i Szervezet bemutatkozása 

Meghívottak: Kovács Katalin titkár, Tóth Ferenc az Ifjúsági Tagozat felelőse, Magyarósi Péter a Digitális 
Fotóklub művészeti vezetője, valamint dr. Kóczy László, az NJSZT-SZE együttműködés támogatója 

5.  NJSZT elnökségi ülés a terv szerint 



2005. november 
25. 

Televíziós közvetítés a Győri Digitális Fotóklub tevékenységéről az MTV 2-ban 
valamint a Revita televízióban Riportalany: DR. RAFFAI MÁRIA, a Digitális Fotóklub 
vezetője 

2005. december 8. 
  

Hallgatói szakmai nap szervezése és lebonyolítása Téma: győri vállalatok által 
felvetett problémák megoldására informatikai fejlesztési tervek kidolgozása, 
implementáció Előadók: hallgatói team-ek Moderátor: Varjasi Norbert Helyszín: SZE 
VIP-terem 

2005. december 
16. 
  

Együttműködési megállapodás a TriFid fotó- és reklámtevékenységet folytató Kft. 
vezetőjével a 2006 évi együttműködésről Téma: győri vállalatok által felvetett 
problémák megoldására informatikai fejlesztési tervek kidolgozása, implementáció 
Előadók: hallgatói team-ek Tárgyalópartnerek: WILLINGSTORFER KRISZTIÁN cégvezető 

ÉS RAFFAI MÁRIA a Digitális Fotóklub vezetője Helyszín: Győr, SZE B606-terem 
2005. december 
19.      

Vezetőségi ülés, az éves program és a pénzügyi teljesítés értékelése, a beszámoló 
elkészítése, a 2006 évi program megtervezése Helyszín: SZE MTK Tanácsterem, 
Győr 

 
2004  

A 2004 év rendezvényeinek fő téma-koncepciója: "Szabványos megoldások az innovatív fejlesztésért" 
2004-ben azok az összejövetelek voltak a legjelentősebb rendezvényeink, amelyeket az 
alkalmazásfejlesztési megoldások szabványos elterjesztése tárgyában rendeztünk. A szakmában neves 
külföldi előadókkal (pl. Stefan Janovjak, Ciba-Geigy, Svájc) és hazai szakemberek részvételével 
lebonyolított programok méltán tartottak nagy érdeklődésre. Különös jelentősége volt az ország első 
Digitális Fotóklubja megalakításának, valamint a hozzá kapcsolódó rendezvényeknek, amelyre a helyi 
sajtó is felfigyelt. A Digitális Fotóklubbal kapcsolatban megjelent cikkek: 2004.02.25: Kisalföld megyei 
lap; 2004 április: Digitális Fotó magazin; 2004. szeptember NJSZT Mi Újság;  
  
2004-01-07         Vezetőségi ülés, az éves program véglegesítése, pénzügyi terv megvitatása, egyéb 

feladatok megtárgyalása Helyszín: SZE MTK Tanácsterem, Győr 
2004-02-26 
  

Az ország első Digitális Fotóklubjának a megalakítása Előadás és nyilvános 
vitafórum  Pályázatkiírás: Hazánk a csatlakozás napján - fotópályázat  Meghívottak: 
A DIGITÁLIS FOTÓ magazin szerkesztősége (Dékán István főszerkesztő, Varga Miklós 
ügyvezető) Helyszín: Széchenyi István Egyetem VIP terem 

2004-03-11 
  

Az MDA-szabvány jelentősége a fejlesztésben Előadás és nyilvános vitafórum 
Előadó: STEFAN JANOVJAK, senior consultant, Ciba-Geigy Helyszín: Széchenyi István 
Egyetem B1 terem 

2004-04-22 
  

Digitális Fotóklub rendezvény: A HP digitális képfeldolgozási technológiája Előadó: 
HIDEGKÚTI GERGELY, a HP Hungary üzletágvezetője Helyszín: Széchenyi István 
Egyetem A201 terem 

200406-23 
  

A Digitális Fotópályázat eredményhirdetése  Helyszín: Hotel konferencia díszterme, 
Győr Díjazottak: Roder Judit (Canon EOS 10D, Simon Zsófia, Brenberg István és 
Heck Olivér a Győri Fotóklub FujiFilm Finepix S700 típusú fényképezőgéppel) A díj: 
oklevél + 10 000,- Ft pénzjutalom  

2004-07-16       
  

Hazai vállalatok üzleti problémáinak megoldása – nemzetközi miniprojektek az 
amerikai Ohio University CIBED intézetének, valamint az NJSZT Győr-Moson-
Sopron m.-i Szervezet Ifjúsági Tagozatának az együttműködésében (beszámoló 
zárókonferencia 8 győri vállalatnál végzett felmérésről és a problémamegoldási 
javaslatokról) Helyszín: Hotel konferencia Apor Vilmos terem, Győr 

2004-09-16  Újdonságok az UML szabványos modellező nyelv új verziójában (UML 2) – az 
alkalmazásfejlesztés hatékony technológiája Előadó: WOLFGANG HOHLER, Professor, 
Fachhochschule Kempten Helyszín: Széchenyi István Egyetem A205 terem 



2004-11 11-12    Együttműködés az NJSZT GIKOF-fal a 2. Gazdaságinformatikai Konferencia 
lebonyolításában Helyszín: Hotel konferencia díszterme, Győr  Felelős: DR. RAFFAI 

MÁRIA, a megyei Szervezet elnöke 
2004-12-10      Vezetőségi ülés, az éves program és a pénzügyi teljesítés értékelése, a beszámoló 

elkészítése Helyszín: SZE MTK Tanácsterem, Győr 
A rendezvények látogatottsága Programjainkon általában 15-30 fő vett részt, a létszám a téma és a 
szervezés jellegétől, valamint az időpont szerencsés megválasztásától függött.  Kiemelkedő részvétel 
volt a Jubileumi rendezvényünkön, amelyen 65 fő vett részt. 

 
2003  

A 2003 év rendezvényeinek fő téma-koncepciója:  A 21. század informatikai eredményei Neumann 
János nyomdokain haladva 
A 2003 év legjelentősebb rendezvénye kétségtelenül az az összejövetel volt, amelyet az NJSZT Győr-
Sopron (később Győr-Moson-Sopron) m.-i Szervezetének 25 évvel ezelőtti megalakulására emlékezve 
tartottunk. Az év során az NJSZT Centenáriumi programjához igazodva olyan szakmai előadásokat, 
bemutatókat tartottunk, vitafórumokat rendeztünk, amelyek a neumanni örökség világhírű 
eredményeiből kiindulva egy új szemléletű társadalom képét vetítik előre. A korábbi években szervezett 
és sikerrel működtetett programokhoz hasonlóan kerestünk új témákat, olyanokat, amelyek 
aktualitásukkal felkeltik az NJSZT régiónkban élő tagjainak az érdeklődését, és új ismeretekkel 
gazdagítják őket. 
2003. január 15.  véglegesítése, pénzügyi terv megvitatása, egyéb feladatok megtárgyalása; 
Pályázatkiírás: Neumann János munkássága, ma is követendő üzenet a fiatal generációnak A pályázat 
benyújtásának határideje: 2003. október 15.  Helyszín: SZE B606, Győr 
2003. február 5.  Vezetőségi ülés, amelyen véglegesítettük a jubileumi rendezvény programját, valamint 
meghatároztuk a szervezési feladatokat, kijelöltük a felelősöket 
2003. február 13. Az IT és az ICT hatása a társadalomra – szociális aspektusból közelítve Előadás és 
nyilvános vitafórum  Előadó: HELMUT LÖCKENHOF  research consultant  Helyszín: Széchenyi István 
Egyetem 
2003. április 16-18   Együttműködés az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika 
Szekciójának megrendezésében, a zsűrik munkájában  Helyszín: Győr, Széchenyi István Egyetem  
2003. május 16.  A Szervezet fennállásának 25 éves jubileuma – Fogadással egybekötött ünnepi 
szakmai rendezvény  A nagy érdeklődésre számot tartó rendezvényt Raffai Mária elnök nyitotta meg, 
visszatekintve az elmúlt negyed évszázad történéseire. A megnyitót követően dr. Bakó András, a 
Szervezet megalakítója és első elnöke beszélt az első nehézségekről és sikerekről, majd Szabó István 
a Szervezet több cikluson keresztül eredménye elnöke méltatta a helyi Szervezet munkáját, 
eredményeit. A fiatal NJSZT tagok különös figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták a múltról szóló, a 
számítástechnika korai szakaszáról szóló érdekes beszámolókat és a fotókkal színesített bemutatókat. 
A késő estig tartó rendezvényt ünnepélyes fogadás zárta. Helyszín: Hotel konferencia díszterme, Győr 
2003. július 8. Vezetőségi ülés, fiatalok pályázatainak az elbírálása, NJSZT-Kongresszusi részvétel 
támogatása; előkészület a novemberi Gazdaságinformatikai Konferenciára 
2003. szeptember 5. Az informatikai vagyon védelme, az alkalmazásintegráció szabványos megoldásai 
címmel szakmai nap rendezése a Veszprémi Szervezettel közösen Helyszín: VEAB-Székház, 
Veszprém 
2003. november  8. Az Internet-biztonság és az Ifjúsági Tagozat munkájának értékelése 
Felelős:     PÁNCZÉL ZOLTÁN; megyei Szervezet Ifjúsági Tagozat dr. RAFFAI MÁRIA Helyszín:   MTESZ 
Székház 
2003. november 11. Az első Gazdaságinformatikai Konferencia rendezvény Helyszín: Hotel konferencia 
Apor terem, Győr 



2003. december 17. Vezetőségi ülés, beszámoló készítése az éves programok teljesítéséről, a 2004 évi 
költségvetési és programterv összeállítása  Beszámoló: dr. RAFFAI MÁRIA elnök Pénzügyi beszámoló: 
KOVÁCS KATALIN, titkár  
A rendezvények látogatottsága Programjainkon általában 10-25 fő vett részt, a létszám a téma és a 
szervezés jellegétől, valamint az időpont szerencsés megválasztásától függött.  Kiemelkedő részvétel 
volt a Jubileumi rendezvényünkön, amelyen 65 fő vett részt. 
  

 
2002  

A 2002 év rendezvényeinek fő téma-koncepciója:  A tudásalapú társadalom megteremtésének feltételei 
hazánkban -helyzetkép, stratégia, feladatok, programok; az NJSZT szerepe a megvalósításban- 
Az év során előadásokat, bemutatókat tartottunk, és vitafórumokat rendeztünk. A korábbi években 
szervezett és sikerrel működtetett Internet Klubhoz (I-Club) és Elektronikus Klubhoz (E-Club) hasonlóan 
egy, a tudásalapú társadalom megteremtésének alapvető feltételét jelentő hálózati biztonsággal 
foglalkozó klubot indítottunk be. 
2002. január 13.  Vezetőségi ülés, az éves rendezvényterv összeállítása, pénzügyi terv megvitatása, 
egyéb feladatok megtárgyalása  Helyszín: MTESZ Székház, Győr Pályázatkiírás: A tudásalapú 
információs társadalom megteremtésének feltételei hazánkban A pályázat benyújtásának határideje: 
2002. Október 15. 
2002. március 13. Az ontológia, mint a tudásmenedzsment alapja  Előadás és nyilvános vitafórum  
Előadó: dr. KŐ ANDREA  Helyszín: Széchenyi István Egyetem  
2002. május 22. Az üzleti szféra szerepvállalása az információs társadalom megteremtésében, 
együttműködés a civil szervezetekkel  Előadás és vitafórum   Előadó: ATI ROSSELET senior consultant, 
Consec International Rt., Heyszín: MTESZ Székház 
2002. június 21.  Az informatikai kultúra meghonosodása, a megye ipari vállalatainak felelőssége az 
alkalmazásintegrációban és az informatikai vagyon védelmében, az informatikai írástudás igénye a 
munkavállalóktól  Vitafórum jellegű szakmai nap a város korszerű termelő vállalatainak képviselőivel 
(AUDI, VAW, Philips, RÁBA, Lear Corporation)  
2002. szeptember 24. A megyei szervezet Ifjúsági Tagozatának ülése, a 2002. 2. félévi program 
megvitatása  Felelős: Horváth Szabolcs, Nagy Roland Helyszín: Széchenyi István Egyetem 
2002. október 8. Az Internet-biztonság klub beindítása, klubfoglalkozások megkezdése heti 
rendszerességgel Felelős:  HORVÁTH SZABOLCS és PÁNCZÉL ZOLTÁN; megyei Szervezet Ifjúsági Tagozat 
Helyszín:  Széchenyi István Egyetem 
2002. december 17. Vezetőségi ülés, beszámoló készítése az éves programok teljesítéséről, a 2003 évi 
költségvetési és programterv összeállítása, különös tekintettel a Centenáriumi évre  Beszámoló: dr. 
RAFFAI MÁRIA elnök  Pénzügyi beszámoló: KOVÁCS KATALIN, titkár 
A rendezvények látogatottsága Programjainkon általában 15-25 fő vett részt, a létszám a téma és a 
szervezés jellegétől, valamint az időpont szerencsés megválasztásától függött.  

 
2001  

.Az év rendezvényeinek fő témakoncepciója: A fiatalok szerepe az informatikai kultúra terjesztésében, 
fiatalítás az NJSZT-ben, civil szervezetek szakmai támogatása 
 
2001 december 12. Az év utolsó rendezvényén egy évet értékelő beszámolót követően átadtuk a 2001 
évi kutatási pályázatok díjait, és megfogalmaztuk a 2002 évre vonatkozó programot.  
2001 október 17. Megalakult az NJSZT Megyei Szervezetének Ifjúsági Tagozata Vitaindító, vélemények 
a Megyei Szervezet Ifjúsági Tagozatának megalakításáról, javaslatok, a jelenlévők elkötelezik magukat 
arra, hogy a fiatalok szakmai igényei szerinti programokat, találkozókat vitaesteket szervezve 
működnek, és népszerűsítik az informatikai szakmát. határozat: az NJSZT Megyei Szervezet Ifjúsági 



Tagozatának megalakítása A Tagozat jelenlévő alapítótagjai megfogalmazzák célkitűzésüket és 
definiálják küldetésnyilatkozatukat Vezetőség megválasztása, vezetőségi tagok Nagy Roland, Németh 
Róbert és Marancsics Tamás  
2001 április  26.  A fiatalok szerepe az Információs Társadalom megteremtésében a Fórum a 
középiskolákban és a felsőoktatási intézményekben tanuló ifjúság feladatait és felelősségét vitatta meg. 
Vitaindító: Raffai Mária, a megyei szervezet elnöke; élénk vita az NJSZT Megyei Szervezete Ifjúsági 
Tagozatának megalakításáról határozat: az Ifjúsági Tagozat megalakításásának előkészítése 2001. 
június 30-ig lezajlik, és elkészül a működési terv.  
2001 február 21. Informatika a civil szervezetek szolgálatában A Civil Szervezetek Győr-Moson-Sopron 
m.i Szervezetével közö szakmai program. A szakmai napon előadások hangzottak el, és bemutatókkal 
tájékoztattuk az érdeklődőket a leghatékonyabb alkalmazási lehetőségekről. Megnyitó: dr. Junghi 
Csaba alpolgármester; A kormányzat informatikai stratégiája a MEH Informatikai Kormánybiztosság 
képviselője; Az önkormányzat informatikai stratégiája a város lakosságának szolgálatában; Informatika 
a civil szervezetek szolgálatában - számítógépes prezentációval; A LINUX operációs rendszerben rejlő 
lehetőségek; Kommunikáció az Interneten  
A rendezvények látogatottsága Programjainkon általában 15-25 fő vett részt, a létszám a téma és a 
szervezés jellegétől, valamint az időpont szerencsés megválasztásától függött.  

 
 1999  

.Az év rendezvényeinek fő témakoncepciója: Az információtechnológia, mint az üzleti tevékenység 
katalizátora Fórum a Ph.D. kutatások eredményeinek nyilvánosságához 
 
1999. január 25. Vezetőségi ülés, az éves rendezvényterv összeállítása, egyéb feladatok megvitatása. 
A vezetőség úgy határozott, hogy nyilvános fórumot biztosít a korszerű technológiai eszközök és 
lehetőségek üzleti alkalmazására irányuló kutatási eredményeknek. Helyszín: MTESZ Székház, Győr 
1999. március 11. Az információtechnológia, mint a szervezetfejlesztési megoldások hatékony 
tényezője - előadás és nyilvános vitafórum  Előadó: Lehel Zoltán Mba  Helyszín: MTESZ Székház, 
Győr, 1. Előadóterem 
1999. június 26. Az újjászervezési módszertan a ’90-es évek új fejlesztési filozófiája, egy hazai 
kultúrákra adaptált RTEBP módszertan kifejlesztésének szükségessége – Ph.D. kutatási eredmények - 
előadás és nyilvános vitafórum  Előadó: Raffai Mária dr. docens  Helyszín: SZIF Tanulmányi épület 
1999. október 15. Az üzleti folyamatok biztonsága – üzletmenet-folytonosság biztosításának 
szükségessége és módja - vitaindító előadás, vita, böngészés a hálózaton  Előadó: KARIN FIRES a 
ConSec Kft. Igazgatója Az „Üzlemtenet-Folytonosság Tervezők Országos Klubja”-nak 
megalakítása   Helyszín: MTESZ Székház, Győr, 1. Előadóterem 
1999. december 1. Az EDI elektronikus adatcsere és felhasználásának lehetőségei – Ph.D. kutatási 
eredmények - előadás és nyilvános vitafórum  Eladó: Kovács János dr. docens  
  Helyszín: MTESZ Székház Győr, 2. Előadóterem 
 
A rendezvények látogatottsága Programjainkon általában 10-25 fő vett részt, a létszám a téma és a 
szervezés jellegétől, valamint az időpont szerencsés megválasztásától függött.  
 
Működési problémák: A három éves működési tapasztalat azt igazolja, hogy a helyi szervezet 
munkáját a régió lakossága igényli, az érdeklődésre számot tartó témák rendezvényeit mindig számos 
résztvevő látogatja, és aktívan mőködik közre a vitákban. A problémát abban látjuk, hogy sokan 
időhiánnyal küszködnek, és szándékaik ellenére sokszor nem tudnak részt venni a programjainkon.  

 
 1998  



Az év rendezvényeinek fő témakoncepciója: Jogosítvánnyal Európába – Az informatikai kultúra, mint az 
alapintelligencia szerves része: az Európai Számítógéphasználati Jogosítvány (ECDL) jelentősége 
 
1998. január 9.  Vezetőségi ülés, az éves rendezvényterv összeállítása, egyéb feladatok 
megvitatása   Helyszín: MTESZ Székház, Győr 
1998. február 26. (1) ECDL Fórum – tájékoztatóval egybekötött vitafórum az Euró-pai 
Számítógéphasználati Jogosítványról - előadás és nyilvános vitafórum Előadó: Raffai Mária dr. 
docens  (2) Győr-Moson-Sopron megye vizsgaközpontjainak tevékenysége, az együttműködés 
lehetőségei - kerekasztal beszélgetés  Vitavezetők: Schmidt Ágota dr., Szabó István  Helyszín: MTESZ 
Székház, Győr, 1. Előadóterem 
1998. április 14. Növeli-e az Internet a társadalmi különbségeket, vagy valóban a társadalmi jólét 
megteremtésének eszközéül szolgáló -  előadás és nyilvános vitafórum  Előadó: Oth Péter  Helyszín: 
Széchenyi István Főiskola, klub 
1998. december 8.     Az Internet klub két éves működésének értékelése, záróülés, amelyen a klub 
munkáját értékelték a résztvevők. Elhangzott témák: Internet-történet, architektúra, szolgáltatások; 
Számítógépes kalózok, hackerek; Emberi kapcsolatok az Interneten, computerpszichózis, hálózati etika: 
Netikett; A Science Fiction, a valóság és a virtuális valóság; Az Internet problémái: szólásszabadság, 
törvények, biztonság; Az Internet üzleti szolgáltatásai, üzleti alkalmazások; Az Internet szolgáltatások 
ára, a fizetés módja, az Internet fizetőeszköze; beszámoló-értékelő előadás, vita; Előadó: Dévényi 
Gábor klubvezető  Helyszín: SZIF tanulmányi épület 
A rendezvények látogatottsága Programjainkon általában 20-30 fő vett részt, a létszám a téma és a 
szervezés jellegétől, valamint az időpont szerencsés megválasztásától függött.  

 
1997  

.Az év rendezvényeinek fő témakoncepciója: Az információtechnológia progresszív fejlődésének hatása 
a társadalomra, új kihívások, az információs társadalom megteremtése  
 
1997. január 18.   Vezetőségi ülés, az éves rendezvényterv összeállítása, egyéb feladatok 
megvitatása    Helyszín: MTESZ Székház, Győr 
1997. február 4.   Az információtechnológia új vívmányai, a felsőoktatás felelőssége az új típusú 
társadalom megteremtésében -  előadás és nyilvános vitafórum  Előadó: Raffai Mária dr.  docens  
Helyszín: MTESZ Székház, Győr, 2. Előadóterem 
1997. április 19. (1) előadás és nyilvános vitafórum: Az információs társadalom kihívásai, hazánk 
szerepe az információs társadalom megvalósításában, NIS, NIIF  Előadó: Dömölki Bálint, az IQSoft 
vezetője  (2) Az Internet Klub megalakulása, a klub programja A klub vezetője: Dévényi Gábor Helyszín: 
Széchenyi István Főiskola, klub 
1997. október 15. Az Internet hálózat szerepe a globális információs társadalom megteremtésében 
vitaindító előadás, vita, böngészés a hálózaton   Előadó: Szabó Ákos  
  Helyszín: SZIF Internet laboratórium 
1997. december 5.  Az ECDL programhoz való csatlakozás lehetőségei, döntés az NJSZT-Szintézis 
Vizsgaközpont létrehozásáról. -  előadás és nyilvános vitafórum   Előadó: Szabó István a Szintézis Kft. 
igazgatója  Helyszín: Szintézis Székház, Győr 
 
A rendezvények látogatottsága Programjainkon általában 15-30 fő vett részt, a létszám a téma és a 
szervezés jellegétől, valamint az időpont szerencsés megválasztásától függött.  

 



 


