
 

HUNAGI 2017. évi tevékenységének bemutatása 

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 2017 évben, az előző évek gyakorlatát folytatva, a térinformatikai ágazat 
képviseletévben aktív szerepet vállalt a következő kormányzati szervek és tanácsadó testületeik 
munkájában: Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Űrkutatási Iroda, Földművelésügyi Minisztérium.  
 
A Törökbálint Város vezető partnerségével a Norvég Alap támogatásával megvalósuló „Helyi és 
kistérségi gazdaságfejlesztés alapjainak lerakása önkormányzati kapacitásfejlesztéssel és 
tudástranszferrel” elnevezésű projektben 2017 évben szervezetünk hazai és nemzetközi 
konferencia szervezői tevékenységet végzett, amely tevékenység a HUNAGI alapszabály I./3. A 
Társaság célja és közhasznú tevékenysége” pontjában rögzített közhasznú alaptevékenység 
körébe tartozik. 
A HUNAGI főtitkára egy-egy előadás keretében ismertette meg a szakmai közvéleménnyel a 
nemzetközi térinformatika tendenciákat és az ágazat 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 konferencia két szekcióját szervezte meg.  
A HUNAGI által megszervezett „Térgazdálkodás – A tér mint véges közösségi erőforrás” 
valamint az „Adatpolitika”, szekció kiemelt témája a térbeli közadatok GDP-re gyakorolt hatása 
volt. A HUNAGI képviselte tagságát a „Területfejlesztők Vikendjén”. 
A VIII. Országos Térinformatikai Konferencia keretében a HUNAGI tagsága ismertette a Nemzeti 
Téradat Infrastruktúra továbbfejlesztésével kapcsolatos tennivalókat, a nemzetközi gyakorlat 
legjobb megoldásait.  
 
Az Információs Társadalom Parlamentje keretében folyó munkamegbeszéléseken a HUNAGI 
elnöke és főtitkára részletezte a Nemzeti Téradat Infrastruktúra megvalósításának 
szükségességét, és a kormányzati, üzleti, akadémiai és nonprofit világ tennivalóit.  
 
A HUNAGI főtitkára képviselte a szervezetet a Magyar Űrkutatási Tanács rendezvényén, ahol 
ismertetésre kerültek hazánk teljes jogú ESA tagságából az ágazat előtt állófeladatok, különös 
tekintettel a földmegfigyelés témakörére. 
HUNAGI részvétel az intelligens közlekedési rendszerek hazai szereplőit összefogó ITS Hungary 
Közgyűlésén.  
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 időszakra beválasztásra került az Európai Térinformatikai 
Ernyőszervezet (EUROGI) végrehajtó bizottságába és a Globális Téradat Infrastruktúra 
Szervezet (GSDI) tanácsába.  
A HUNAGI főtitkára képviselte a szervezetet a Geographical Information Systems International 
Group (GISIG) 25 éves jubileumi konferenciáján, ahol elfogadásra került a GISIG megújított 
alapszabálya. 
A HUNAGI főtitkára képviselte a szervezetet a Joint Urban Remotesensing Evenet (JURISE 
2017) és GIS and Remote Sensing Annual Scientific Forum (GRASF2017 ) közös konferenciáján. 
 

A HUNAGI a nemzetközi szervezetekben (EUROGI, GSDI, 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. 


