Jegyzőkönyv
2015.02.06. MAGISZ elnökségi (videokonferencia) ülésről
Résztvevők:
Dr. Botos Szilvia, Dr. Csák Máté, Dr. Gaál Márta, Dr. Herdon Miklós, Dr. Rajkai Kálmán, Dr. Szilágyi
Róbert, Dr. Varga Mónika
Kimentését kérte:
Dr. Kapronczai István, Dr. Kárpáti László, Palotay Szilveszter, Valkó Gábor

Napirendi pontok:
1. Közgyűlés előkészítés
Elmúlt év szakmai eseményeinek leírása. Szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése folyamatban. A
helyszínt és az időpontot kell egyeztetni. A résztvevők által javasolt időpont: március 20.
2. 2015 évi program
2-3 esemény, rendezvény lenne célszerű. Műhelymunka jellegű rendezvényt lenne célszerű
szervezni. Az ISZAM BSc-vel kapcsolatban is lehetne egy konzultáció. A közgyűlésre is lehetne
rendezvény. MAGISZ díj is esedékes.
3. EFITA 2015 konferencia
A weblapra most kezdték el feltölteni az anyagokat. A szervezőkkel való előzetes egyeztetés alapján a
Journal of Agricultural Informatics 1-2 számot jelentetne meg a válogatott cikkekből. A journal
templatet és formát pontosabbá kell tenni, a jelenlegit véleményezni kell.
4. Folyóirat <- EFITA2015 papers5. Társszervezetek konferenciái
A JAI rendszerbe több cikk került feltöltésre, amelyek döntésre várnak. A beérkezetteket előzetesen
véleményezni kellene (GM, SzR). Dr. Rajkai Kálmán kutatási területéhez kapcsolódó lektorálási
feladatokat tud vállalni. Ebben az évben kiemelkedő az EFITA2015 és a HAICTA2015 konferencia.
Erről a hírlevélben tájékoztatást adunk.
6. Szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnök MSc
Aránylag kis létszámmal indult el. Próbáljuk a marketing tevékenységet növelni.
7. A Jövő Internet - Agrár- és Élelmiszeripari Tagozat
A MAGISZ szerepe elsődlegesen rendezvényszervezés, kapcsolattartás lehet. A témában járatos
előadókra, kutatókra javaslatot lehet tenni. Fel lehetne mérni, hogy a magyar gazdák szándékoznak-e
precíziós gazdálkodás irányában elmenni. Csák Máté felvetette a növények potenciális
terméshozamainak adatai hogyan férhetők hozzá nyilvánosan, esetleg kamarai tagságon keresztül.
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8. Alapszabály módosítás szükségessége (Civil törtvény, Új Ptk)
2016 március 15.-ig el kell készíteni az új alapszabályt, amelyet alapjaiban kell megújítani. Ezt a
közgyűlésnek el kell fogadni. Eldöntendő, hogy ebben az évben vagy 2016. januárjában kerüljön e rá
sor.
9. Egyebek

Készítette:
Dr. habil. Szilágyi Róbert
titkár
sk
Jóváhagyta:

Prof. Dr. Herdon Miklós
elnök
sk
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