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Szakmai beszámoló a MAGISZ elnökségének 2016. évi tevékenységéről 
 

 

Az elnökség és a MAGISZ tagságának 2016. 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 egy közgyűlésre került sor. 2016. május  19.-én az Agrárgazdasági Kutatóintézetben, 

az AKI tanácstermében összesen 11 fő szavazásra jogosult vett részt (jogi és személyi tag).  

 

MAGISZ Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak voltak: 

 Beszámoló a MAGISZ 2015-ös 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) 

 

B.) Elnökségi ülések 

2016-ban virtuális (videókonferencián keresztüli) elnökségi ülésre került sor. 

 2016. április 21-én a közgyűlés előkészítése volt napirenden. 

 2016. szeptember 9., a II. féléves munkaterv megbeszélése 

 2016. november 11., Alkalmazott Informatika Nap, diplomadolgozat pályázat eredményének 

jóváhagyása, JAI szerkesztőbizottság megújítása. 

 

2016 év során az elnökségi és az Agrárinformatika folyóirat szerkesztőbizottsági ülései azonos 

napokon kerültek megrendezésre.  

 

C.) Alkalmazott Informatikai Szakmai Nap 2016 

2016 november 25-én 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 6 magyar nyelvű előadás hangzott el. A rendezvényen került kihirdetésre a 

2016 évi Diplomadolgozat pályázat eredménye is.  

 

D.) Diplomadolgozat pályázat 
Pályázatot hirdettünk az agrárinformatika elméleti és gyakorlati kérdéseit magas szinten feldolgozó a 

2014/2015, 2015/2016 tanévben elkészített (A) diplomamunkákra, (B) szakdolgozatokra illetve (C) 

Ph.D értekezésekre. A dolgozatok bírálói Dr. Gaál Márta és Dr. Szilágyi Róbert voltak. A pályázatra 3 

pályamű érkezett be.  

2016 évi Diplomadolgozat pályázatok és helyezettjei:  

I. Domaföldi 

Ádám 

SZIE-KERTK Intelligens Termékkereső Agrár- és kézműves termékekre 

II. Fülöp Dániel PE Georgikon 

Kar 

Mezőgazdasági, növényvédelmi tevékenység térinformatikai 

támogatórendszerének kiépítése 

III. Kreidl Frigyes SZIE GTK Döntéstámogatás a mezőgazdasági gépvásárlás területén 
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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 2016-ban két száma jelent meg. A folyóirat a 

következő linken érhető el: 

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

2010-től 16 szám jelent meg. A folyóirat ismertebbé vált köszönhetően a DOI számmal való ellátásnak 

és a különböző adatbázisokban való katalogizálásnak és archiválásnak. A folyóiratban domináns a 

külföldi szerzők publikálása. 

Az új szerkesztőbizottság. 

 
 

Kérem a MAGISZ tagjait és a Közgyűlést az elnökség beszámolójának elfogadására 

 

Debrecen, 2017. március  24. 

 

Prof. Dr. Herdon Miklós  

elnök 

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

