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Szakmai beszámoló a MAGISZ elnökségének 2013. évi tevékenységéről 

Tervezet 

 

A szakmai beszámoló hat témacsoportban mutatja be az elnökség és a MAGISZ tagságának 2013. 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 2013 évi diplomadolgozat pályázat lebonyolítását, eredményeit ismertetem.  

 

A.) Közgyűlés 

Az elmúlt évben a 2013. március 22.-én az Agrárgazdasági Kutatóintézet, az AKI tanácstermében 

került közgyűlésre sor. Összesen 11 szavazásra jogosult vett részt (jogi és személyi tag).  

 

MAGISZ Közgyűlés 

Beszámoló a MAGISZ 2012-es évéről  

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

 Felügyelő Bizottság beszámolója (Dr. Kárpáti László) 

  

B.) Elnökségi ülések:  

2013. február 22-én a 2013. évi közgyűlés előkészítése és a 2013 évi tennivalók kerültek 

megbeszélésre.  

 

2013. november 11-én  a JAI folyóirat teendői valamint a tervezett MSc szak indítás volt napirenden.  

 

2013 év során az elnökségi és az Agrárinformatika folyóirat szerkesztőbizottsági ülései azonos 

napokon kerültek megrendezésre.  

 

C.) Rendezvények: 

 

C1.) Agrárinformatikai Konferencia 2013 

2013 november 8-9 között megrendezésre került az „Agrárinformatikai Konferencia” rendezvény. A 

rendezvényen mintegy 70 fő vett részt. A három plenáris ülésen 11 angol és magyar nyelvű plenáris 

előadás hangzott el. A konferencián videókonferencia szekció is volt. 4 szekcióülésen (2 angol illetve 

2 magyar) összesen 41 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/ai2013/ 

 

A rendezvényen került kiosztásra a MAGISZ plakett és a Agrárinformatikáért emlékérem Harnos 

Zsolt díj is.  

 

MAGISZ plakett 2013 évi díjazottai: 

 Prof. Fedro Zazueta (University of Florida) 

 Prof. Gerhard Schiefer (University of Bonn) 

 Prof. Alexander B. Sideridis (Agricultural Universtiy of Athens) 

 Prof. Charles Burriel (Agrosup, Dijon) 

http://nodes.agr.unideb.hu/ai2013/
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Agrárinformatikáért emlékérem - Harnos Zsolt díj 2013 évi díjazottai: 

 Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid 

 Dr. Rózsa Tünde 

 Dr. Szilágyi Róbert 

 

D.) Diplomadolgozat pályázat 

 

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

2011/2012, 2012/2013 tanévben elkészített (A) diplomamunkákra, (B) szakdolgozatokra illetve (C) 

Ph.D értekezésekre. A dolgozatok bírálói Dr. Szenteleki Károly és Dr. Szilágyi Róbert voltak. A 

pályázatra 7 pályamű érkezett be.  

2013 évi Diplomadolgozat pályázatok és helyezettjei  

Hely. Név Intézmény A dolgozat címe 

I Kozma-

Bognár 

Veronika 

PE 

Georgikon 

Kar 

Hiperspektrális felvételek feldolgozásának és mezőgazdasági 

alkalmazásának vizsgálata című doktori (PhD) értekezés 

I Baranyó 

László 

DE GVK Hálózat és kamerarendszer tervezése és megvalósítása az Ártándi 

Kavicsbánya Kft területén.  

II Filep Miklós 

Gergely 

BCE KTK A Mádi hegyközség kiemelt dűlőinek vizsgálata a kemometria 

módszerével 

II Tarsoly Antal DE GVK Kukorica pozíciójának meghatározása légcsatornában képfeldolgozással 

III Elek Tamás BCE KTK Új honlap létrehozása a Magyar Agrárszakoktatási Szakértők Egyesülete 

részére 

III Ács Pál Péter SZIE Vállalat működését befolyásoló EU szabályozás hatása a vállalati 

eredményre – a magyar mezőgazdaság adataira támaszkodva 

 Kádas Ivett DE GVK Integrált információs rendszer és pénzügyi-számviteli moduljainak 

alkalmazása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál, valamint más nemzeti 

parkokban 

 

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

 

E.) Web, hírlevelek 

Továbbra is üzemeltettük a korábban kifejlesztett MAGISZ és a TÁMOP Web portált. Az e-mail 

alapú hírlevelekben rendszeresen tájékoztattuk tagjainkat, illetve adatbázisukban lévő szakembereket a 

MAGISZ-hoz szorosabban kapcsolódó legfontosabb hírekről. 

 

 

F.) JAI folyóirat 

A Journal of Agricultural Informatics folyóiratnak 2013-ban két száma jelent meg. A folyóirat a 

következő linken érhető el: 

http://journal.magisz.org/index.php/jai 

 
 

Kérem a MAGISZ tagjait és a Közgyűlést az elnökség beszámolójának elfogadására 

 

Debrecen, 2014. március 06. 

 

Dr. Herdon Miklós  

elnök 

 

http://tamop.magisz.org/scientificworks.php?lang
http://journal.magisz.org/index.php/jai

