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Az ENSZ FAO EurÃ³pai Ã©s KÃ¶zÃ©p-Ázsiai RegionÃ¡lis Hivatala Ã©s a NemzetkÃ¶zi FÃ¶ldmÃ©rÃµ SzÃ¶vetsÃ©g, FIG 7. Biz
kÃ¶zÃ¶s szervezÃ©sÃ©ben, amely a kÃ©t vilÃ¡gszervezet hosszÃº tÃ¡vÃº munkakapcsolatÃ¡n alapul, valamint a VidÃ©kfejlesz
MinisztÃ©rium, a VM FÃ¶ldÃ¼gyi Ã©s TÃ©rinformatikai FÃµosztÃ¡ly Ã©s a FÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s TÃ¡vÃ©rzÃ©kelÃ©si IntÃ©ze
kerÃ¼lt megrendezÃ©sre az &bdquo;Állami tulajdonÃº mezÃµgazdasÃ¡gi fÃ¶ldek Ã©s egyÃ©b ingatlanok kezelÃ©se, hasznos
a rendszervÃ¡ltÃ³ orszÃ¡gokban&rdquo; elnevezÃ©sÃ» nemzetkÃ¶zi szimpÃ³zium Budapesten 2012. szeptember 20-21.
kÃ¶zÃ¶tt.
Az Ã¡llami tulajdonban lÃ©vÃµ mezÃµgazdasÃ¡gi Ã©s egyÃ©b ingatlanok kezelÃ©se, hasznosÃ-tÃ¡sa fontos feladat mind a fejle
mind a fejlÃµdÃµ orszÃ¡gokban, hiszen ez a tevÃ©kenysÃ©g jelentÃµs hatÃ¡ssal van a gazdasÃ¡gi fejlÃµdÃ©sre Ã©s megvalÃ³
Ã¡llam fÃ¶ldÃ¼gyi politikÃ¡jÃ¡t. Ez a tevÃ©kenysÃ©g kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen fontos a rendszervÃ¡ltÃ³ kÃ¶zÃ©p- kelet eurÃ³pai Ã©s az
orszÃ¡gokban, ahol a rendszervÃ¡ltÃ¡s elÃµtt a mezÃµgazdasÃ¡gi, ipari Ã©s egyÃ©b ingatlanok tÃ¶bbsÃ©ge Ã¡llami tulajdonban
A rendszervÃ¡ltÃ¡st kÃ¶vetÃµen, az Ã©rintett orszÃ¡gokban, nagymÃ©retÃ» privatizÃ¡ciÃ³t hajtottak vÃ©gre, de szÃ¡mos orszÃ¡
a mezÃµgazdasÃ¡gi fÃ¶ldek, ingatlanok tÃ¶bbsÃ©ge Ã¡llami tulajdonban maradt Ã©s az Ã¡llam, mint tÃ¶bbsÃ©gi tulajdonos
tovÃ¡bbra is nagy szerepet jÃ¡tszik abban, hogy a fÃ¶ld ingatlanokat lehetÃµ legjobban, korrupciÃ³ mentesen hasznosÃ-tsa,
szolgÃ¡lva az orszÃ¡g Ã©s az egÃ©sz tÃ¡rsadalom gazdasÃ¡gi, szociÃ¡lis Ã©s egyÃ©b Ã©rdekeit. Az ENSZ, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a F
tÃ¡mogatja az e tÃ©mÃ¡kban szervezett szakmai esemÃ©nyeket Ã©s a hatÃ©konysÃ¡g Ã©rdekÃ©ben tÃ¶bb szakmai
vilÃ¡gszervezettel, mint FIG, tart munkakapcsolatot, remÃ©lve, hogy jÃ³ megoldÃ¡sok alkalmazÃ¡sÃ¡val, segÃ-tsÃ©gÃ©vel
hozzÃ¡jÃ¡rulhatnak a szegÃ©nysÃ©g lekÃ¼zdÃ©sÃ©hez Ã©s az Ã©lelmiszer ellÃ¡tÃ¡s biztonsÃ¡gÃ¡nak javÃ-tÃ¡sÃ¡hoz.
A konferencia tÃ©mÃ¡jÃ¡nak fontossÃ¡gÃ¡t bizonyÃ-tja, hogy 30 orszÃ¡g tÃ¶bb mint 100 szakembere regisztrÃ¡lt, kÃ©pviselve
nemcsak a kÃ¶zÃ©p-kelet eurÃ³pai rÃ©giÃ³ orszÃ¡gait, hanem a vilÃ¡g csaknem mindegyik kontinensÃ©t, fejlett, fejlÃµdÃµ
orszÃ¡gokat egyarÃ¡nt.A rendezvÃ©nyt Dr. Feldman Zsolt, a VidÃ©kfejlesztÃ©si MinisztÃ©rium agrÃ¡rgazdasÃ¡gÃ©rt felelÃµs
helyettes Ã¡llamtitkÃ¡ra nyitotta meg a rendezÃµ orszÃ¡g nevÃ©ben Ã©s Ã¼dvÃ¶zÃ¶lte a rÃ©sztvevÃµket. A nyitÃ³beszÃ©det F
Guerrieri asszony a FAO helyettes igazgatÃ³ja Ã©s a FAO EurÃ³pai Ã©s KÃ¶zÃ©p-Ázsiai RegionÃ¡lis Hivatal vezetÃµje, majd
Gerda Schennach asszony, a FIG 7. BizottsÃ¡g elnÃ¶khelyettese folytatta. A szimpÃ³ziumon rÃ©szt vett Ã©s elÃµadÃ¡st tartott a
FAO rÃ³mai kÃ¶zpontjÃ¡nak osztÃ¡lyvezetÃµje Paul Munro Faure Ãºr Ã©s tÃ¶bb, a tÃ©mÃ¡nak nemzetkÃ¶zileg elismert
szakembere.

A megjelent orszÃ¡gok szakÃ©rtÃµi tÃ¶bb mint 20 elÃµadÃ¡ssal jÃ¡rultak hozzÃ¡ a rendezvÃ©ny magas szintÃ» szÃ-nvonalÃ¡h
bemutatva sajÃ¡t gyakorlatukat, projektjeiket Ã©s a tÃ©mÃ¡ban kialakult vÃ©lemÃ©nyÃ¼ket. Az elÃµadÃ¡sokat szakmai vitÃ¡k
egÃ©szÃ-tettÃ©k ki, ahol fontos szempont volt, hogy rÃ©sztvevÃµk egymÃ¡stÃ³l tanuljanak, kicserÃ©ljÃ©k tapasztalataikat Ã©s
megszerzett Ãºj tudÃ¡st a jÃ¶vÃµben munkÃ¡juk sorÃ¡n kamatoztassÃ¡k.A szimpÃ³zium fÃµbb tÃ©mÃ¡i:
- KihÃ-vÃ¡sok az Ã¡llami tulajdonÃº fÃ¶ld- ingatlan tulajdonok menedzsmentje kapcsÃ¡n
- Az Ã¡llamok fÃ¶ldÃ¼gyi politikÃ¡jÃ¡nak segÃ-tÃ©se az ENSZ/FAO irÃ¡nyelvek,program tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡val (Voluntary
Guidelines on the Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the context of National Food Security)
- Az Ã¡llam fÃ¶ldÃ¼gyi politikÃ¡ja, vÃ©grehajtÃ¡sa
- IntÃ©zmÃ©nyi kÃ©rdÃ©sek a hatÃ©kony menedzsment megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben
- A kataszter Ã©s fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s szerepe a fÃ¶ldÃ¼gyi politika megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡ban
- PrivatizÃ¡ciÃ³s Ã©s hasznosÃ-tÃ¡si kÃ©rdÃ©sek
- A kÃ¶z- Ã©s magÃ¡nszfÃ©ra lehetsÃ©ges egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dÃ©se
- Az Ã¡llami fÃ¶ldalap, fÃ¶ldbank szerepe Az elÃµadÃ¡sokat szakmai vitÃ¡k egÃ©szÃ-tettÃ©k ki a egymÃ¡s tapasztalatainak
megismerÃ©se Ã©rdekÃ©ben, amelyek segÃ-thetik a jÃ¶vÃµbeni az ilyen irÃ¡nyÃº tevÃ©kenysÃ©get a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ orszÃ¡
TermÃ©szetesen minden orszÃ¡g mÃ¡s, nincs egyetlen recept, a jÃ³ gyakorlat, megoldÃ¡sok kivÃ¡lasztÃ¡sÃ¡ban figyelembe
kell venni a szakmai, tÃ¶rtÃ©nelmi hagyomÃ¡nyokat is, mert egy tevÃ©kenysÃ©g akkor lehet sikeres, ha azt a tÃ¡rsadalom
elfogadja.

A szakmai programot egy jÃ³ hangulatÃº kÃ¶zÃ¶s vacsora Ã©s a szimpÃ³zium zÃ¡rÃ¡sakÃ©nt egy parlamenti lÃ¡togatÃ¡s
egÃ©szÃ-tette ki. A kÃ¼lfÃ¶ldi rÃ©sztvevÃµk pozitÃ-v visszajelzÃ©se az eredmÃ©nyes szervezÃ©st Ã©s a konferencia haszno
bizonyÃ-totta. Egy ilyen sikeres nemzetkÃ¶zi rendezvÃ©ny nemcsak szakmai hÃ-rÃ¼nk nÃ¶velÃ©sÃ©t jelenti, hanem hozzÃ¡jÃ
MagyarorszÃ¡g pozitÃ-v megÃ-tÃ©lÃ©sÃ©hez, hiszen a rÃ©sztvevÃµk kÃ¶zÃ¼l tÃ¶bben most jÃ¡rtak elÃµszÃ¶r hazÃ¡nkban.A
elÃµadÃ¡sok angol nyelven elÃ©rhetÃµk a szakmai program kivÃ¡lasztott elÃµadÃ¡sÃ¡ra kattintva.
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