
Szakosztály a Nyugat kapujában
az NJSZT Győr-Moson-Sopron megyei Szervezete

https://njszt.hu/hu/szakosztaly; https://raffa6.wixsite.com/njszt-gyor
Raffai Mária, a megyei szakosztály elnöke



Négy és fél évtized az informatika szolgálatában

megalakulás1977

1977-1982

1983-1988

1989-1994

1995-2002

2003-tól

az első évek

a szervezet fénykora

megtorpanás

a 21. század informatikája

újjáéledés, stratégiaváltás



NJSZT megalakulása: 1968
1977: a Megyei Szervezet alakulása 83 fővel

Alapítók: Bakó András, Szabó István, Mogyorósi Pál, Raffai Mária 

1977, a szervezet megalakítása

Elnökségi megbeszélés: 
Szabó István és Mogyorósi Pál



1. Szakmai közösség, kapcsolatok kialakítása:
a megye eszközparkjának (mainframe-ek) feltárása, megismerése, munkatársak
közösségbe-hívása, együttműködés az azonos gépparkú központok között,
kölcsönös segítségnyújtás (bérgépidő); vállalatok számítóközpontjai: 

 IBM 360/40: RÁBA MVG,

 RÁBA ESZR-rendszerek: SZÜV, KTMF, ÉDÁSZ, ÉGSZI
2. Kapcsolatok, együttműködés a szakmai, a képzési és a társadalmi intézményekkel    

Szakmai partnerek: MTESZ, MSZKBT, Számítástechnikai Védnökség, SZVT 
3. Ismeretszerzés, -átadás:

- konferenciák (matematikai, számítástechnikai),  ankétokon, előadásokon

- gépbemutatók és szakmai utak szervezése a bécsi IFABO, IBM  Roece, NDK

Robotron gyár; külföldi kapcsolatok: Prága, Pozsony, Bécs, Linz, Erfurt
- szakmai folyóiratokb: Számítástechnika, Információ és Elektronika, 

Alkalmazott Matematikai Lapok, Közlekedéstudomány
- középiskolai tanárok képzése, ismeretek oktatása, versenyek szervezése 

5. Tagtoborzás: diákok bevonása, jogi tagok szervezése

Szervezetünk céljai, programjai



― személyi számítógépek megjelenése, ismertté tétele:  szoftverbörze, gépbemutatók, 
barátkozás a számítógépekkel (munka, fejlesztések Commodore-on)

― BASIC-kör megalapítása: ismertetés, oktatás tanárok részére, 
― Kis Programozók Baráti Köre, Internet Klub
― MSZKB: Megyei Számítástechnikai Koordinációs Bizottság létrehozása és működtetése
― Számítástechnikai eszközök kiállítása, múzeumok, kiállítások látogatásának szervezése 

diákcsoportoknak
― távadat-feldolgozás bevezetése: TPA és IBM PC felhasználók klubja,  grafikus 

lehetőségek, új eszközök:  NC gépek programozása

Eszközeink, versenyek: 

―1985-ben a központtól 4 Primo 1986-ban 2 Commodore 64-es gépet kaptunk 

(a TV BASIC vizsgán 150 fő vett részt)

― rendszeresen szerveztünk versenyeket középiskolás és egyetemista diákok részére

A személyi számítógépek megjelenése



Kerekasztal-megbeszélés a középiskolai tanárokkal
Páris György köszönti a vendégeket



A Programozói verseny feladatainak ismertetése, MTESZ székház, Győr 
Az elnökségben: Kraffel Károly, Raffai Mária, Kondricz József, 

Jankovics György és Sipos Sándor 



Kis programozók baráti köre
bemutató közben HT 1080Z számítógépnél



A számítástechnikai tanulmányi verseny KTMF csapata



A rendszerváltás sajnos sok tagtársunknak egzisztenciális problémát 
jelentett, az üzleti szféra erősödése feszített munkatempót, magasabb 

követelményeket támasztott. Sokan keresték helyüket az új 
rendszerben, nem jutott idő és energia a közéleti tevékenységre. 

A korábban 5 500 fős országos szervezet létszáma 2 000-re 
csökkent; számos megyei szervezet, így a győri is,  pár évre 

szüneteltette tevékenységét. 

’90-es évek eleje: megtorpanás

Útkeresés az ezredfordulón



Egy új korszak kezdete 

―Szakmai programok szerevezése: 

minden évben az aktuális téma köré szervezzük a programjainkat,

ún. témakoncepciót határozunk meg, amit egész évben szem előtt

tartottunk. Előadások tartására a témában elismert szakembereket hívtunk meg. 

Néhány téma: Big Data, Clouds, Internet of Things
―Megyei ECDL oktató és vizsgaközpont létrehozása a Szintézis Kft-vel közösen
―Digitális Fotóklub megalakítása, működtetése: 

* rendszeres klubfoglalkozások Magyarósi Péter fotóművész vezetésével
* évente egy-egy kiállítást szervezünk a tagok fotóiból

―Digitális kultúra terjesztése, fiatalok bevonása, tehetséggondozás
pályázatok, díjak, szaknapok, kapcsolat a középiskolákkal

―Újjáalakított, interaktív honlap: http://raffa6.wixsite.com/njszt-gyor



1. GI-képzés bevezetése, együttműködés :GIKOF Szakosztállyal
- országos gazdaságinformatikai programok szervezésében és lebonyolításában 
- a kétciklusú GI-képzés követelményrendszerének és tanterveinek kialakításában
- a GI-konferenciák szervezésében, 10 éven keresztül Győr, kétszer pedig Sopron

adott otthont az OGIK/ISBIS konferenciának
- a GIKOF és a SEFBIS Journal szakfolyóirat szerkesztésében, kiadásában 

2. Kapcsolatépítés, együttműködési megállapodások
- a hazai szakma és az üzleti szféra képviselőivel
- az oktatási szférával (középiskolák, egyetemek) 
- nemzetközi szervezetekkel: IFIP,  Enterprise Information Systems Committee,  

CONFENIS konferenciaprogram (2009-ben Győrben öt földrész előadóival) 
Szlovákia, Ausztria (IFSR konf., OCG), Németország, Szerbia, Románia

- amerikai-magyar hallgatói miniprojektek (Ohio University)
3. Tehetséggondozás: Hallgatói kutatások és fejlesztések támogatása,

hallgatói konferenciák szervezése

Új céljaink, tevékenységünk, kapcsolataink



2004 a Digitális Fotóklub
megalakítása

Magyarósi Péter fotóművész 
és Dékán István, a Digitális 

Fotó szakfolyóirat 
főszerkesztője



2003 Fotópályázat 
az EU-csatlakozás eseményére



Szakmai Nap az NJSZT Elnökséggel, Győr



Hallgatók szakmai programja, 
esettanulmányok és

fejlesztési munkák bemutatása





Országos 
Gazdaságinformatikai 

Konferencia Sopronban



Szakosztályunk immár több alkalommal, ünnepélyes keretek között emlékezett 
vissza a múltra és vont mérleget az eredményekről. 

A 25, 30 és 40 és 45 éves évfordulókra kiadványt is készítettünk, amelyekben 
fotókkal is illusztrálva összefoglaltuk  az eltelt időszak eseményeit, eredményeit.

Jubileumaink

A jubileumi programjainkról készített fotók
megtekinthetők a megyei Szakosztály honlapján





Névadónk, Neumann János  szelleme, munkássága és eredményei 
példaértékűek számunkra, olyan örökség, amelyet a megyei Szervezet

a megalakulásától kezdve 45 éven keresztül követ. 

A jubileumi ünnepségsorozathoz fotókiállítással kívánunk csatlakozni, 

pályázatot írtunk ki a Fotóklub tagjai és a fotózás iránt érdeklődők számára május 
30-i határidővel. A pályázatra benyújtott fotókat egy szakmai zsűri  fogja értékelni, 

a legjobbakat díjazzuk, és kiálltást szervezünk, várhatóan június végén.

2023
Csatlakozás a Neumann-évhez

A pályázati kiírás és a jelentkezési lap letölthető: http://rs1.sze.hu/~raffai/njszt_gyor/palyazat.pdf 
vagy a Digitális Fotóklub honlapjáról : https://raffa6.wixsite.com/njszt-gyor-fotoklub



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Győr-Moson-Sopron megyei Szakosztály
A jelen előadás slide-jai letölthetők a Szakosztály honlapjáról


