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Szakmai beszámoló a MAGISZ elnökségének 2012. évi tevékenységéről 

 

 

A szakmai beszámoló hat témacsoportban mutatja be az elnökség és a MAGISZ tagságának 2012 .évi 

tevékenységét. Az elnökség a korábbi évekhez hasonlóan elnökségi üléseken és elektronikus 

kapcsolattartással (levelezési lista, körlevelek) vitatta meg a feladatokat, terveket és hozott döntéseket. 

Munkája során az elektronikus kapcsolattartás a korábbi évekkel összehasonlítva nagyobb szerepet 

kapott. Az elnökségi ülések fontosabb kérdéseinek, döntéseinek ismertetését követően, a közgyűlést, 

konferenciákat és a 2012 évi diplomadolgozat pályázat lebonyolítását, eredményeit ismertetem.  

 

A.) Közgyűlés 

 

Az elmúlt évben a 2012. április 20.-án az Agrárgazdasági Kutatóintézet, az AKI tanácstermében került 

közgyűlésre sor. Összesen 17 szavazásra jogosult vett részt (jogi és személyi tag).  

 

MAGISZ Közgyűlés 

Beszámoló a MAGISZ 2011-es évéről  

 MAGISZ elnökségének szakmai és pénzügyi beszámolója  (Dr. Herdon Miklós elnök) 

 Felügyelő Bizottság beszámolója (Dr. Kárpáti László) 

  

B.) Elnökségi ülések:  

 

2012. április 20-án  a  TÁMOP projekt zárása, valamint a 2012 évi tennivalók kerültek megbeszélésre.  

 

2012. november 15-én  az AI2012 konferencia értékelése, a JAI folyóirat teendői valamint a tervezett 

MSc szak indítás volt napirenden.  

 

2012 év során az elnökségi és az Agrárinformatika folyóirat szerkesztőbizottsági ülései azonos 

napokon kerültek megrendezésre.  

 

 

C.) Rendezvények: 

 

C1.) Agrárinformatikai Konferencia 2012 

 

2012 szeptember 21-22 között megrendezésre került az „Agrárinformatikai Konferencia” rendezvény. 

A rendezvényen mintegy 80 fő vett részt. 4 angol nyelvű plenáris előadás hangzott el.3 szekcióülésen 

(1 angol illetve 2 magyar) összesen 32 szekció-előadás hangzott el. A rendezvény előadásait online 

formában jelentettük meg. A konferencia kiadvány elérhető a rendezvény honlapján. A rendezvény 

részletes információi elérhetők: 

http://nodes.agr.unideb.hu/ai2012/ 

 

C2.) Műhelymunka 

 

2012 szeptember 28-án  az Agrárgazdasági Kutatóintézet, az AKI tanácstermében került sor  "Az 

agrár- és élelmiszeripari folyamat hálózatok transzparenciáját (ezen belül a szektorokon átívelő 

nyomon követést) biztosító megoldások aktuális kérdései" című  műhelymunka rendezvényre.  

 

 

 

http://nodes.agr.unideb.hu/ai2012/
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D.) Diplomadolgozat pályázat 

 

Pályázatot hirdettünk az agrárinformatika elméleti és gyakorlati kérdéseit magas szinten feldolgozó a 

2010/2011, 2011/2012 tanévben elkészített (A) diplomamunkákra, (B) szakdolgozatokra illetve (C) 

Ph.D értekezésekre. A pályázati díjak a következők voltak: I. (40.000 Ft), II (30.000), III (20.000 Ft) 

helyezett  díjazásban részesült. A dolgozatok bírálói Dr. Szenteleki Károly és Dr. Szilágyi Róbert 

voltak. A pályázatra 5 pályamű érkezett be.  

2012  évi Diplomadolgozat pályázatok és helyezettjei  

Hely Név A dolgozat címe Intézmény 

I Pichler Erik Nitrogénforgalmon alapuló növekedési modell alkalmazása a  

szőlészetben 

BCE 

II Cottely Gábor A HDR képkészítési technológia bemutatása és lehetséges  

alkalmazása a távérzékelésben 

GDF 

II Szabó Norbert 

József 

Vetőmag és állateledel kiskereskedés honlapja DE  

III Szirmai Sámuel 

Péter 

Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésének  

körülményei és tapasztalatai a Klíma Áruház Kft-nél 

BCE 

III Asztalos Gergely Katasztrófavédelmi térinformatikai rendszer működése a  

gyakorlatban 

DE   

 

A dolgozatok megtekinthetők a http://tamop.magisz.org/scientificworks.php?lang=oldalon. 

 

F.) Web, hírlevelek 

 

A MAGISZ Web portálon számos fejlesztés történt. Továbbra is üzemeltettük a korábban kifejlesztett 

MAGISZ Web portált. Az e-mail alapú hírlevelekben rendszeresen tájékoztattuk tagjainkat, illetve 

adatbázisukban lévő szakembereket a MAGISZ-hoz szorosabban kapcsolódó legfontosabb hírekről. 

 

Kérem a MAGISZ tagjait és a Közgyűlést az elnökség beszámolójának elfogadására 

 

 

 

Debrecen, 2013. március 06. 

 

 

 

Dr. Herdon Miklós  

elnök 

 

http://tamop.magisz.org/scientificworks.php?lang

