HUNAGI 2020. 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 2020 évben, az előző évek gyakorlatát folytatva, a térinformatikai ágazat képviseletében
tevékeny szerepet vállalt a kormányzati szervek és tanácsadó testületeik munkájában.
A HUNAGI vezetősége egy-egy előadás keretében ismertette meg a szakmai közvéleménnyel az ENSZ
fenntartható fejlődés célrendszerének nemzetközi és hazai helyzetét az Magyar Földmérési,
Térképészeti és Távérzékelési Társaság „Európai földmérők és térinformatikusok napja” és az Óbudai
Egyetem GisOpen rendezvényén.
A XI. Országos Térinformatikai Konferencia társszervezőjeként és szakmai közreműködőjeként a
HUNAGI számos előadás keretében ismertette az egyre gyorsuló digitalizáció és a Covid 19 pandémia
kihívásaival kapcsolatos lehetőségeket, a nemzetközi térinformatikai gyakorlat legjobb megoldásait.
Az Információs Társadalom Parlamentje keretében folyó munkamegbeszéléseken a HUNAGI
vezetősége képviselte a térinformatikai ágazatot.
A Magyar Térinformatikai Társaság hétköznapi tevekénységet, terveit alapvetően megváltoztatták a
COVID járvány miatti intézkedések. A megváltozott helyzet tagságunk és az ágazat gazdasági
lehetőségeire is kedvezőtlen hatást gyakorol, ezért alapvető feladatunknak tekintettük a
térinformatika társadalmi, gazdasági hasznosságának, gazdaságélénkítési lehetőségeinek meg- és
elismertetését a döntéshozókkal. A személyes találkozásokra épülő konferencia, workshop modell
ellehetetlenülésével társaságunk a virtuális kapcsolattartást helyezte előtérbe. Az új ismeretek tagság
felé történő közvetítésére, tudásmegosztásra egy webinárium sorozatot indítottunk „HUNAGI
GeoFórum” címen
A HUNAGI GeoFórum webinárium 2020 évi előadásai:
• Adaptív mezőgazdasági vízgazdálkodás - Előadó: Dr. Bíró Tibor dékán, Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Víztudományi Kar
• Energia és klímapolitika térbeli viszonyai – Előadó: Dr. Kaderják Péter államtitkár, Innovációs
és Technológiai Minisztérium Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkárság
• A többletvizek, belvizek helye és szerepe a mezőgazdaságban – Előadó: Bozán Csaba
intézetigazgató, NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet (ÖVKI), Szarvas
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 ötvenezret.

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 2019-2022 időszakban vezetőségi tagja az Európai Térinformatikai Ernyőszervezet (EUROGI)
végrehajtó bizottságának.
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.

