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Szakmai beszámoló a MAGISZ elnökségének 2021. évi tevékenységéről
Az elnökség és a MAGISZ tagságának 2021. évi tevékenységét hat témacsoportban mutatom be. Az
elnökség a korábbi évekhez hasonlóan elektronikus kapcsolattartással (levelezési lista, körlevelek a
vezetőség számára) vitatta meg a feladatokat, terveket és hozott döntéseket. Munkája során az
elektronikus kapcsolattartás a korábbi évekkel összehasonlítva lényegesen nagyobb szerepet kapott,
már csak a korábbi évek pandémiás helyzete miatt is. Az elnökségi ülések fontosabb kérdéseit illetve
döntéseit szeretném pontokba foglalva ismertetni.
A.) Közgyűlés
Az elmúlt évben egy közgyűlésre került sor. Ennek során, nem változott a vezetőség összetétele. A
titkári teendőket továbbra is Borbásné Dr. Botos Szilvia látja el. Ugyancsak változatlan felállás mellett
működik tovább a Felügyelő és az Etikai bizottság.
MAGISZ Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak voltak:




Beszámoló a MAGISZ 2021-es évéről
A MAGISZ elnökségének szakmai és pénzügyi beszámolója (Dr. Várallyai László)
A Felügyelő Bizottság beszámolója (Dr. Kemény Gábor FB elnök ismertette a Bizottság
beszámolóját).

B.) Elnökségi ülések
2021-ben valamint 2022 első felében nem volt sem jelenléti sem pedig videokonferencia köszönhetően
elsősorban a pandémiás helyzetnek, ami még csak nem régen ért véget. Így az aktuális munkatervet és
az aktuális feladatokat egyeztettük a vezetőség tagjaival egyenként telefonon, illetve a közgyűlés
előkészítése volt a téma. Ezeken kívül is az elnök és alelnökök között többször is történt telefonos
egyeztetés bizonyos kérdésekben (új szak alapítása és indítása, folyóirat sorsa, új honlap kérdése, stb.).
C.) A már hagyományosnak mondható Alkalmazott Informatikai Szakmai Nap a múlt évben is
elmaradt
Ennek elsősorban két oka volt. Az egyik pénzügyi, a másik pedig az érdeklődés hiánya. Az utóbbi
években elég nehéz lett volna megszervezni egy ilyen eseményt, a már említett pandémiás helyzet
miatt és ezenkívül gyakorlatilag folyamatosan vészhelyzetet hirdet a kormányzat.
D.) Szakdolgozat és Diplomadolgozat pályázat
Ezzel kapcsolatban nem volt érdeklődő hallgató, aki adna be pályázatot. Ez sajnos várható is volt,
mivel az ISZAM képzés gyakorlatilag kifutott, így a vezetőség korábban úgy döntött, hogy az új szak
megalakulásáig nem is lesz meghirdetve ilyen pályázat. Fontos azt hangsúlyozni, hogy nem szeretnénk
ezt megszüntetni, csak átmenetileg felfüggesztjük az új szak beindításáig. Jó hír a szakkal
kapcsolatban, hogy végre lezárult a szakindítás ügye és azt a MAB el is fogadta 2020 december 30-án.
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Sajnos, így elég kevés idő maradt a február közepi jelentkezési határidőig. Érdekesség, hogy a Szegedi
Egyetem Mezőgazdasági Kara Hódmezővásárhelyen hamarabb kapta meg az indítási jogot, mint mi,
akik alapítottuk, de azt is hozzá kell tennem, hogy előbb is adták be, igaz ők is csak most
szeptembertől indíthatják a képzést, ahogy mi is.
E.) Web, hírlevelek
Továbbra is üzemeltettük a korábban projekt keretében kifejlesztett MAGISZ és a TÁMOP Web
portált, amit azonban az idén megújítottunk (köszönet Kovács Tamás és Péntek Ádám kollegáimnak a
munkát). Ez kiküldésre is került a vezetőség és tagság részére, hogy akinél valami nem stimmel az
adatokban, az küldje el nekünk és javítjuk. Ez meg is történt. Ezt követően, remélhetőleg szeptemberig
elkészül az angol nyelvű változat is, ami szükséges is a pályázatokban való közreműködésben. Az email alapú hírlevelekben kb. negyed illetve féléves rendszerességgel tájékoztattuk tagjainkat, illetve
adatbázisukban lévő szakembereket a MAGISZ-hoz szorosabban kapcsolódó legfontosabb hírekről.
F.) JAI folyóirat
A Journal of Agricultural Informatics folyóiratnak 2021-ben is két száma jelent meg és a továbbiakban
is azt tervezzük, hogy évente két számot jelentetünk meg, ehhez persze kérjük a MAGISZ vezetőség
és tagok további segítségét. A folyóirat a következő linken érhető el most már az új szerkezetben (ez is
megújult): http://journal.magisz.org/index.php/jai
2010-től 28 szám jelent meg. A folyóirat ismertebbé vált köszönhetően a DOI számmal való ellátásnak
és a különböző adatbázisokban való katalogizálásnak és archiválásnak. Szerettük volna, ha
regisztrálásra kerül más adatbázisokban (pl. Scopus) is, de ezt elutasították különböző okok miatt. A
folyóiratban dominánsabb a külföldi szerzők publikálása, bár az utóbbi 6 számban már a hazai szerzők
anyagai is jelentősebb szerepet kaptak.
Itt fontos még megjegyeznünk, hogy igyekeztük a folyóirat témaköreit bővíteni. Mintaként a cseh
Agris on-line folyóiratot használtuk.
Kérem a MAGISZ tagjait és a Közgyűlést az elnökség beszámolójának elfogadására
Debrecen, 2022. május 24.
Dr. Várallyai László
elnök

2

