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Szakmai beszámoló a MAGISZ elnökségének 2015. évi tevékenységéről 
 

 

 

Az elnökség és a MAGISZ tagságának 2015. évi tevékenységét hét témacsoportban mutatom be. 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 

2015 évi diplomadolgozat pályázat lebonyolítását, eredményeit ismertetem röviden, hiszen minden 

esemény részletesen publikálásra került az elmúlt év során.  

 

A.) Közgyűlés 

Az elmúlt évben két közgyűlésre került sor. 2015. március 20.-án az Agrárgazdasági Kutatóintézetben, 

az AKI tanácstermében összesen 15 szavazásra jogosult vett részt (jogi és személyi tag).  

 

MAGISZ Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak voltak: 

 Beszámoló a MAGISZ 2014-es évéről  

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

 A Felügyelő Bizottság beszámolója (Dr. Kárpáti László FB elnök ismertette a Bizottság 

beszámolóját) 

 

2015. december 18.-án az Agrárgazdasági Kutatóintézetben, az AKI tanácstermében került sor a 

második rendkívüli közgyűlésre. 

 

MAGISZ Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak voltak: 

 Az egyesület működésének áttérése az új Polgári Törvénykönyv (2013 évi V Tv.) alá 

 Az alapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyása. 

 

B.) Elnökségi ülések 

2015-ben több esetben virtuális (videókonferencián keresztüli) elnökségi ülésre került sor. 

 2015. február 6-án a közgyűlés előkészítése volt napirenden.  

 2015. június 24-én BCE Kertészettudományi Karán a JAI folyóirattal kapcsolatban, az 

Informatikus és szakigazgatási BSc és Szakigazgatás-szervező és informatikus 

agrármérnök szakkal kapcsolatos változásokról volt szó.  

 2015. szeptember 11-én a DE GTK szervezett Alkalmazott Informatikai rendezvény 

szervezése valamint az Agrárinformatikáért Emlékérem kiosztása volt napirenden.  

 

2015 év során az elnökségi és az Agrárinformatika folyóirat szerkesztőbizottsági ülései azonos 

napokon kerültek megrendezésre.  

 

C.) Alkalmazott Informatikai Szakmai Nap 2015 

2015 október 16-án megrendezésre került az „Alkalmazott Informatika Szakmai Nap – Üzleti Életet és 

az Agrár-élelmiszergazdaságot Támogató Megoldások” rendezvény. A rendezvényen mintegy 90 fő 

vett részt. A rendezvényen 7 magyar nyelvű előadás hangzott el. A rendezvény előadásainak egy 

részét online formában jelentettük meg. A rendezvényen került ismertetésre/átadásra az 

Agrárinformatikáért Emlékérem - Harnos Zsolt Díj. Ezen a rendezvényen vette át a díjat Dr. Lengyel 

Péter. Dr. Gaál Márta és Dr. Varga Mónika korábbi időpontban Budapesten vette át a kitüntetést.  
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D.) Diplomadolgozat pályázat 

 

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

2013/2014, 2014/2015 tanévben elkészített (A) diplomamunkákra, (B) szakdolgozatokra illetve (C) 

Ph.D értekezésekre. A dolgozatok bírálói Dr. Gaál Márta és Dr. Szilágyi Róbert voltak. A pályázatra 5 

pályamű érkezett be.  

2015 évi Diplomadolgozat pályázatok és helyezettjei:  

 

I. Puskás Ádám

  

BCE Adatbázis alkalmazás fejlesztése MS Accessben, terepi adatfelvételhez 

és elemzéshez 

II. Nagy Dávid 

Balázs 

SZIE Van-e létjogosultsága halszaküzlet nyitásának Isaszegen a TEIR 

adatbázis alapján 

III. Kovács Tamás

  

DE GTK A Hajdú-Marketing Kft weboldalának elkészítése kupon rendszer 

bevezetése és marketingje 

Különdíj Thuri József 

Sándor  

DE GTK Mérési eredmények, számítások automatizálása desktop program 

segítségével 

 Ocskai Zsolt

  

GDF Gyártástervezés és termelésírányítás folyamatainak optimalizálása az 

Országos Villamostávvezeték Zrt. Gödi acélszerkezet-gyárában 

 

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 2015-ben négy száma jelent meg. A folyóirat a 

következő linken érhető el: 

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

2010-től 15 szám jelent meg. 2015-ben jelent meg első alkalommal 4 szám. A folyóirat 

ismertebbé vált köszönhetően a DOI számmal való ellátásnak és a különböző adatbázisokban 

való katalogizálásnak és archiválásnak. Remény van arra, hogy ebben az évben is 4 szám 

jelenjen meg. A folyóiratban domináns a külföldi szerzők publikálása. 

 
G.) Csatlakozás a Jövő Internet Nemzetei Technológiai Platform Agrár- és Élelmiszeripari 

Tagozatához 
2014. október 3.-án megalakult platform tagozatba a MAGISZ is belépett. Ezen ismertetésre került a 

MAGISZ tevékenysége, hogy milyen feladatokat végzett a múltban és mivel tud hozzájárulni a tagozat 

tevékenységéhez. A tagozatba 17 szervezet lépett be. A jövőben a MAGISZ tagjai körében és 

kapcsolatrendszerében támogatni kívánja e szakmai fórumot. 

 

 

Kérem a MAGISZ tagjait és a Közgyűlést az elnökség beszámolójának elfogadására 

 

Debrecen, 2016. május 02. 

 

Prof. Dr. Herdon Miklós  

elnök 

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

