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MagyarorszÃ¡g uniÃ³s elnÃ¶ksÃ©gÃ©hez kapcsolÃ³dÃ³an a VidÃ©kfejlesztÃ©si MinisztÃ©rium FÃ¶ldÃ¼gyi FÃµosztÃ¡lya a fÃ¶
intÃ©zmÃ©nyhÃ¡lÃ³zat nevÃ©ben 2010 decemberÃ©ben BrÃ¼sszelben a belga kollÃ©gÃ¡ktÃ³l Ã¡tvette az EurÃ³pai UniÃ³ Állan
Kataszteri BizottsÃ¡gÃ¡nak (PCC - Permanent Committee on Cadastre) elnÃ¶ksÃ©gÃ©t Ã©s az ezzel jÃ¡rÃ³ feladatokat
MagyarorszÃ¡g 2011 elsÃµ fÃ©lÃ©vi uniÃ³s elnÃ¶ksÃ©gÃ©hez kapcsolÃ³dÃ³an. A pÃ¡rbeszÃ©d Ã©s eszmecsere legjelentÃµse
fÃ³rumÃ¡ra, a magyar elnÃ¶ksÃ©g Ã¡ltal Budapesten megrendezett konferenciÃ¡ra Ã©s kÃ¶zgyÃ»lÃ©sre 2011. jÃºnius 9-10-Ã©
kerÃ¼lt sor. A tagorszÃ¡gok kataszteri rendszereinek rendszeres talÃ¡lkozÃ³jÃ¡nak cÃ©lja a kapcsolatÃ©pÃ-tÃ©s,
tapasztalatcsere Ã©s a mintaÃ©rtÃ©kÃ» gyakorlati megoldÃ¡sok bemutatÃ¡sa, a tÃ©rbeli informÃ¡ciÃ³k Ã©s PSI szÃ©leskÃ¶rÃ
hatÃ¡rokon Ã¡tnyÃºlÃ³ felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡nak elÃµsegÃ-tÃ©se, az EU intÃ©zmÃ©nyekkel valÃ³ kapcsolat erÃµsÃ-tÃ©se, az egysÃ
kataszteri tÃ¶rekvÃ©sek kialakÃ-tÃ¡sa Ã©s Ã©rvÃ©nyesÃ-tÃ©se az EU-ban.
A program Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡nÃ¡l a magyar elnÃ¶ksÃ©g igyekezett olyan tÃ©makÃ¶rÃ¶kre helyezni a hangsÃºlyt, amelyeket
minden rÃ©sztvevÃµ orszÃ¡g fontosnak Ã©s idÃµszerÃ»nek tart.

Ezek a tÃ©mÃ¡k a kÃ¶vetkezÃµk voltak:

Az eurÃ³pai helyzet a kataszter Ã©s ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s terÃ¼letÃ©n
- A kÃ¶zszektor modernizÃ¡lÃ¡sa, az e-kormÃ¡nyzÃ¡s kialakÃ-tÃ¡sa Ã©s a kataszteri rendszerek;
- EurÃ³pai helyzetkÃ©p: eurÃ³pai integrÃ¡ciÃ³, az Ã¡llami kiadÃ¡sok csÃ¶kkentÃ©se, demogrÃ¡fiai vÃ¡ltozÃ¡sok, strukturÃ¡lis Ã©
gazdasÃ¡gi vÃ¡ltozÃ¡sok, az Ã¡llampolgÃ¡rok/felhasznÃ¡lÃ³k megnÃ¶vekedett igÃ©nyei, technolÃ³giai fejlÃµdÃ©s, esÃ©lyegyen
kÃ¶vetelÃ©se, orszÃ¡gspecifikus problÃ©mÃ¡k;
- a gazdasÃ¡gi vÃ¡lsÃ¡g hatÃ¡sai a kataszteri szervezetekre, lehetsÃ©ges megoldÃ¡sok;
- nÃ¶vekvÃµ igÃ©ny a kÃ¶rnyezetvÃ©delemben az ingatlaninformÃ¡ciÃ³, illetve az integrÃ¡lt pÃ©nzÃ¼gyi Ã©s jelzÃ¡logpiac irÃ
- a legnagyobb adatfelhasznÃ¡lÃ³i csoportot egÃ©sz EurÃ³pÃ¡ban azok alkotjÃ¡k, akik ingatlanÃ¼gyeket bonyolÃ-tanak
(pÃ©nzintÃ©zetek, jegyzÃµk, jogÃ¡szok, ingatlanbrÃ³kerek Ã©s biztosÃ-tÃ³tÃ¡rsasÃ¡gok). Nekik egyre nagyobb szÃ¼ksÃ©gÃ¼
a hatÃ¡rokon Ã¡tnyÃºlÃ³, integrÃ¡lt szolgÃ¡ltatÃ¡sokat biztosÃ-tÃ³, kÃ¶nnyen elÃ©rhetÃµ informÃ¡ciÃ³ra;
- az erÃµsÃ¶dÃµ globalizÃ¡ciÃ³ a fÃ¶ld- Ã©s ingatlanpiacokra is hatÃ¡ssal van, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen, hogy az informÃ¡ciÃ³technolÃ³g
a vilÃ¡ghÃ¡lÃ³s szolgÃ¡ltatÃ¡sok egyre kÃ¶nnyebb elÃ©rÃ©st biztosÃ-tanak a nemzeti informÃ¡ciÃ³s szolgÃ¡ltatÃ¡sokhoz is;
- a monopolhelyzetben lÃ©vÃµ Ã¡llami intÃ©zmÃ©nyeknek konkurensei tÃ¡madtak a magÃ¡nszfÃ©rÃ¡ban, elsÃµsorban a
szÃ¡mÃ-tÃ¡stechnika, az informatika gyors fejlÃµdÃ©se kÃ¶vetkeztÃ©ben. Az Ã¡llami intÃ©zmÃ©nyek javÃ-tottÃ¡k az adatok Ã©
szolgÃ¡ltatÃ¡sok minÃµsÃ©gÃ©t, bevezettÃ©k a marketinget, piackÃ©pes Ã¡rakat kalkulÃ¡ltak, Ã-gy megbirkÃ³ztak a kihÃ-vÃ¡so
Az EU-ban a kataszter Ã©s ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s terÃ©n az a legfontosabb, hogy kielÃ©gÃ-tsÃ©k a jogÃ¡llamisÃ¡g, a mÃ»kÃ¶
fÃ¶ldpiac Ã©s a felhasznÃ¡lÃ³k Ã¡ltal tÃ¡masztott igÃ©nyeket.

KÃ©pek az Ã¼lÃ©srÃµl:

Az EuroGeographics javaslata a szorosabb egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dÃ©sreA PCC tagorszÃ¡gok kÃ©pviselÃµi a korÃ¡bban szÃ©tkÃ¼ld
javaslat szÃ¶vegÃ©nek tanulmÃ¡nyozÃ¡sa utÃ¡n megtÃ¡rgyaltÃ¡k az EuroGeographics Ã¡ltal javasolt szorosabb
egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dÃ©s lehetsÃ©ges formÃ¡it Ã©s mÃ³djait. E kÃ©rdÃ©sben dÃ¶ntÃ©s nem szÃ¼letett, arra valÃ³szÃ-nÃ»leg ma
LengyelorszÃ¡gban fÃ©l Ã©v mÃºlva tartandÃ³ Ã©rtekezleten kerÃ¼l sor.

Az elnÃ¶ksÃ©g Ã¡tadÃ¡sa LengyelorszÃ¡gnakMagyarorszÃ¡g a budapesti tanÃ¡cskozÃ¡s keretÃ©ben Ã¼nnepÃ©lyesen Ã¡tadta
PCC soros elnÃ¶ki tisztÃ©t LengyelorszÃ¡g kÃ©pviselÃµinek. RÃ©szletesen mÃ©ltattÃ¡k a kÃ©t orszÃ¡g kÃ¶zÃ¶tt a tÃ¶rtÃ©nel
kialakult mÃ©ly barÃ¡ti Ã©s kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶sen segÃ-tÃµ kapcsolatot. Az elnÃ¶ksÃ©get HorvÃ¡th GÃ¡bor IstvÃ¡n, a VidÃ©kfejlesz
MinisztÃ©rium FÃ¶ldÃ¼gyi FÃµosztÃ¡lyÃ¡nak vezetÃµje adta Ã¡t Jolanta Orlinska asszonynak, a lengyel FÃ¶ldÃ¼gyi SzolgÃ¡lat
vezetÃµjÃ©nek.
A tanÃ¡cskozÃ¡son mintegy 60 rÃ©sztvevÃµ volt jelen 20 orszÃ¡gbÃ³l. Ez volt az elsÃµ alkalom, hogy PCC tanÃ¡cskozÃ¡son
megfigyelÃµkÃ©nt KazahsztÃ¡n delegÃ¡ciÃ³ja is megjelent. A vendÃ©geknek lehetÃµsÃ©gÃ¼k nyÃ-lt a Parlament megtekintÃ©
is.
Az elÃµadÃ¡sok angol nyelven elÃ©rhetÃµk a szakmai program kivÃ¡lasztott elÃµadÃ¡sÃ¡ra kattintva.
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