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Szakmai beszámoló a MAGISZ elnökségének 2017. évi tevékenységéről 
 

Az elnökség és a MAGISZ tagságának 2017. évi tevékenységét hat 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 lényegesen nagyobb szerepet kapott. 

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

konferenciákat és a 2017 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, amely egyben tisztújító közgyűlés is volt. Ennek során, 

jelentős mértékben változott a vezetőség összetétele valamint új elnököt és egy új alelnököt választott 

a közgyűlés, a másik alelnök a korábbi alelnök maradt. A titkári teendőket továbbra is Dr. Szilágyi 

Róbert látja el. Jelentősen változott a Felügyelő és az Etikai bizottság összetétele is. Ez az esemény 

2017. március 24-én az Agrárgazdasági Kutatóintézetben, az AKI tanácstermében összesen 19 fő 

szavazásra jogosult vett részt (jogi és személyi tag).  

 

MAGISZ Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak voltak: 

 Beszámoló a MAGISZ 2016-os évéről  

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

elnök) 

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

beszámolóját). 

 Tisztújítás 

 

B.) Elnökségi ülések 

2017-ben két virtuális (videókonferencián keresztüli) elnökségi ülésre került sor, az egyikben az 

aktuális munkatervet és az aktuális feladatokat egyeztettük, a másikban a közgyűlés előkészítése volt a 

téma (2018. április 20). Közben 2017 szeptemberében az elnök és alelnökök valamint a titkár 

részvételével egy szűkebb körű feladategyeztetés és stratégia terv megbeszélésre került sor. 

 

C.) A már hagyományosnak mondható Alkalmazott Informatikai Szakmai Nap a múlt évben 

elmaradt 

Ennek elsősorban két oka volt. Az egyik pénzügyi, a másik pedig az érdeklődés hiánya. Az idén 

mindenképpen tervezünk ilyen jellegű rendezvényt az ősz folyamán. Amennyiben a jelenleg beadott 

pályázatunk sikeres lenne, akkor ebben vállaltunk őszre egy induló workshopot, ha nem, akkor a 

szokásos módon az Informatikus és Szakigazgatási Agrármérnök hallgatók (mivel ez a kifutó képzés 

utolsó évfolyama) részvételével és meghívott előadókkal. 
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D.) Szakdolgozat és Diplomadolgozat pályázat 
Pályázatot hirdettünk az agrárinformatika és ehhez a témakörhöz kapcsolódó elméleti és gyakorlati 

kérdéseket feldolgozó a 2016/2017 tanévben elkészített (A) diplomamunkákra, (B) szakdolgozatokra 

illetve (C) Ph.D értekezésekre. A dolgozatok bírálói szokásos módon Dr. Gaál Márta és Dr. Szilágyi 

Róbert voltak. A pályázatra 6 pályamű érkezett be.  

2017 évi Diplomadolgozat pályázatok és helyezettjei:  

I. Kocsis Mihály 

PhD 

 

1.díj  A hazai talajosztályozási rendszer talajváltozatainak 

termékenységi vizsgálata 

 László Anna 

 PhD 

 

különdíj Longitudinal studies: repeated measurements and trends on 

biomedical data 

I. Szilágyi 

Gábor 

1. díj Mezőgazdasági integrátorcégnél alkalmazott 

Szoftverrendszer-fejlesztés az ötlettől a megvalósulásig 

II. Angyalos 

Zsanett 

2.díj 

megosztott 

Kertészetben használható Arduino adatgyűjtő rendszer 

fejlesztése 

II. Szabó Éva 2.díj 

megosztott 

Pedagógiai forradalom a felnőtt környezeti nevelésben 

 Kiss Tamás különdíj IKT használat és digitális szakadék, valamint aktivitás a 

„Baby Boom” generációban 

 

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

 

E.) Web, hírlevelek 

Továbbra is üzemeltettük a korábban projekt keretében kifejlesztett MAGISZ és a TÁMOP Web 

portált. Az e-mail alapú hírlevelekben kb. negyedéves rendszerességgel tájékoztattuk tagjainkat, illetve 

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

 

F.) JAI folyóirat 

A Journal of Agricultural Informatics folyóiratnak 2017-ben két száma jelent meg. A folyóirat a 

következő linken érhető el: http://journal.magisz.org/index.php/jai 

 
2010-től 18 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. 

 

Kérem a MAGISZ tagjait és a Közgyűlést az elnökség beszámolójának elfogadására 

 

Debrecen, 2018. április 20. 

 

Dr. Várallyai László  

elnök 

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

