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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása  

2.1 Az általános térinformatikai kultúra terjesztése érdekében, a nemzetgazdaság 

versenyképességének növelése érdekében végzett tevékenységek  

 

A HUNAGI 2018 évben, az előző évek gyakorlatát folytatva, a térinformatikai ágazat képviseletében 
tevékeny szerepet vállalt a kormányzati szervek és tanácsadó testületeik munkájában.  
A HUNAGI vezetősége reszt vett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és DJP Titkárság szervezésében 
Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját bemutató rendezvényen, ahol ismertetésre kerültek az 
agrárium fejlődését támogató digitalizációs eszközök, jelentős szerepet szánva a térinformatika, 
precíziós mezőgazdaság tárgykörének. 
A HUNAGI főtitkára egy-egy előadás keretében ismertette meg a szakmai közvéleménnyel a nemzetközi 
térinformatika tendenciákat és a 25 éves HUNAGI jövőképét az MFTTT „Európai földmérők és 
térinformatikusok napja” és az Óbudai Egyetem „GISopen” rendezvényén. 
Az Infotér Egyesület és a HUNAGI között létrejött együttműködési megállapodás alapján az, 
államigazgatási, tudományos, piaci szereplők és társadalmi szervezetek részvételével megvalósított 
konferencián szervezetünk a „Helyzeti Intelligencia, Térinformatikai válaszok korunk kihívásaira, 
Drónokról kicsit másképpen” című térinformatikai szekció szervezőjeként  és szakmai előadóként vett 
részt. Az INFOTÉR konferencia keretében került aláírásra a Mesterséges Intelligencia (MI) Koalíció 
alapító okirata, a HUNAGI a MI Koalíció alapító tagja.  
A IX. Országos Térinformatikai Konferencia keretében a HUNAGI vezetősége számos szakmai előadás 
keretében ismertette a digitalizáció és mesterséges intelligencia kihívásaival kapcsolatos tennivalókat, a 
nemzetközi gyakorlat legjobb megoldásait. Az Információs Társadalom Parlamentje keretében folyó 
munkamegbeszéléseken a HUNAGI vezetősége képviselte a térinformatikai ágazatot. 
A HUNAGI honlapján keresztül (www.hunagi.hu) folyamatosan tájékoztattuk tagságunkat és az 
érdeklődőket a térinformatikai hazai és nemzetközi eseményeiről, a honlap átlagos napi látogatottsága 
eléri a havi ötven ezret.  
 

2.2 Hazánk nemzetközi kapcsolatainak erősítése terén kifejtett tevékenységek  

 

A HUNAGI a hazai térinformatikai szektor képviseletében, ez évben is aktív szerepet vállalt hazánk 
nemzetközi szakmai szervezetek tevékenységébe való bekapcsolásának érdekében. A HUNAGI főtitkára 
a 2016-2019 időszakban vezetőségi tagja az Európai Térinformatikai Ernyőszervezet (EUROGI) 
végrehajtó bizottságának. 2018, június 7-8-án a HUNAGI szervezésében Budapesten került 
megrendezésre az EUROGI végrehajtóbizottság ülése, melynek feladata a tagság körében végzett 
felmérés kiértékelése és az EUROGI stratégiai céljainak megújítása volt. 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika Tanszékével 
2018 évben szervezetünk nemzetközi szakmai kapcsolatépítő, szervezői tevékenységet végzett Kínában, 
amely tevékenység a HUNAGI alapszabály I./3. A Társaság célja és közhasznú tevékenysége” pontjában 
rögzített közhasznú alaptevékenység körébe tartozik. 
A HUNAGI a nemzetközi szervezetekben (EUROGI,GISIG) kifejtett tevékenységével biztosította a 

nemzetközi fejlődési trendek, tudományos, technológiai megoldások hazai megismertetését, és 

egyidejűleg a hazai eredmények, tapasztalatok nemzetközi térinformatikai közösséggel való 

megismertetését. A kormányzat, közigazgatás, kutató, oktató helyek és civil szervezetek mintegy kétezer 

képviselője számára segítettük elő a térinformatika területén a tájékozódást. 


