HUNAGI 2016. 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 2016 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, Földmérési Intézet.
2016 évben a HUNAGI az alábbi szakmai kiadványok elkészítésében vett részt:
 Új ipari forradalom a térinformatikában, INFOTÉR 2016 konferenciára
megjelentetett HUNAGI kiadvány
 Space Industry in Hungary, a HUNSPACE HUNAGI közreműködésével elkészített
kiadványa
 Magyar Űrkatalógus, az NFM MÜI által megjelentetett kiadvány
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács és a HUNAGI között létrejött együttműködési
megállapodás alapján a HUNAGI a Magyari Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesülettel az
NHIT támogatásával a „A működő adatinfrastruktúrák hatása a GDP-re” témájú,
államigazgatási, tudományos, piaci szereplők és társadalmi szervezetek részvételével
megvalósított konferencia három szekcióját szervezte meg.
A HUNAGI által megszervezett „A működő adatinfrastruktúrák hatása a GDP-re I.,II.” valamint a
„Térinformatika”, szekció kiemelt témája a térbeli közadatok GDP-re gyakorolt hatása volt.
A 2016 évi INFOTÉR konferencia, hagyományaihoz hűen a jövő Magyarországának informatikai
eszközök segítségével való formálását tűzte ki célul. A konferencia témaköreihez kapcsolódva a
HUNAGI egy kiadványt jelentetett meg „Új ipari forradalom a térinformatikában –
Térinformatika 4.0” címmel, amely az infokommunikációs technológiák robbanásszerű
fejlődésének térinformatika területére gyakorolt hatásait összegzi.
A HUNAGI képviselte tagságát a Magyary Zoltán e-Közigazgatási Egyesület „Adatrobbanás”
nemzetközi konferenciáján, az Infotér Egyesület „Okosváros” konferenciáján, és a
„Területfejlesztők Vikendjén”.
A VII. Országos Térinformatikai Konferencia keretében a HUNAGI elnöke plenáris előadás
keretében mutattatta be 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 a Norvég alap finanszírozásával megvalósuló Törökbálinti kistérségi
gazdaságfejlesztési projekt megvalósításában konzorciumi tagként, mint regionális és
nemzetközi szakmai konferenciák szervezője vesz részt.
A HUNAGI főtitkára képviselte a szervezetet a Magyar Űrkutatási Tanács és a Magyar
Űrkutatási Tudományos Tanács közös 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 meghaladja az 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 2016 évben 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 Geospatial World Forum üzleti, akadémiai és
kormányzati szervezeteket összefogó „Where is the Money?” nemzetközi konferenciáján és
az Európai Unió Téradat Infrastruktúra Rendszerének továbbfejlesztésén munkálkodó INSPIRE
2016 konferenciáján.
A HUNAGI a nemzetközi szervezetekben (EUROGI, GSDI) 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.

