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"Ne javÃ-tsd meg, azt ami mÃ»kÃ¶dik"
2002. September 13.

Ismeri-e a tÃ¡rsadalom a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer elÃµnyeit?
- Mindenki meg van gyÃµzÃµdve arrÃ³l, hogy egy mÃ»kÃ¶dÃµ fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer a jogi Ã©s intÃ©zmÃ©nyi keret
lÃ©nyeges rÃ©szÃ©t kÃ©pezi az Ã¶sszes eurÃ³pai orszÃ¡gban.
- Vajon a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszerÃ©rt felelÃµs szemÃ©lyek ismerik-e Ã©s megÃ©rtik-e a pÃ©nzÃ¼gyi szÃ¼ksÃ©gle
- Vajon Ã¡llami prioritÃ¡snak minÃµsÃ¼l-e a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s fenntartÃ¡sa Ã©s fejlesztÃ©se?Vajon az emberek, akik a
dÃ-jakat befizetik, tudjÃ¡k-e, milyen elÃµnyei Ã©s szÃ¼ksÃ©gletei vannak a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszernek?LÃ¡tom, hogy
egyes orszÃ¡gokban a kormÃ¡ny kÃ¼lÃ¶nfÃ©le okokbÃ³l (politika, hozzÃ¡ nem Ã©rtÃ©s, anyagi eszkÃ¶zÃ¶k hiÃ¡nya) nem
szÃ-vesen teszi a prioritÃ¡sok kÃ¶zÃ© a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s tÃ¶kÃ©letesÃ-tÃ©sÃ©t Ã©s korszerÃ»sÃ-tÃ©sÃ©t. (&bdquo;Am
el, azt ne javÃ-tsd.&rdquo;)
Javaslatok egy tudatosÃ-tÃ¡si kampÃ¡nyhoz:
a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer Ã¼zleti terve Reinhold WesselyAz ENSZ EurÃ³pai GazdasÃ¡gi BizottsÃ¡ga FÃ¶ldÃ¼gyi
IgazgatÃ¡si Munkacsoportja (UN ECE WPLA) MunkamÃ»hely, BÃ©cs, 2002BevezetÃ©s Ã©s hÃ¡ttÃ©r-informÃ¡ciÃ³ Mindenki m
van gyÃµzÃµdve arrÃ³l, hogy egy mÃ»kÃ¶dÃµ fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer a jogi Ã©s intÃ©zmÃ©nyi keretek lÃ©nyeges rÃ
kÃ©pezi az Ã¶sszes eurÃ³pai orszÃ¡gban. A gazdasÃ¡gi tevÃ©kenysÃ©g, az ingatlan-beruhÃ¡zÃ¡sok, a lakÃ¡sÃ¼gyi fejlesztÃ©
a mezÃµgazdasÃ¡g, a fÃ¶ldhasznÃ¡lat-tervezÃ©s, az infrastruktÃºra kiÃ©pÃ-tÃ©se Ã©s a vÃ¡rosfejlesztÃ©s egyarÃ¡nt hatÃ©ko
fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszert igÃ©nyel. A fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer lÃ©trehozÃ¡sa, Ã¡llandÃ³ tÃ¶kÃ©letesÃ-tÃ©se,
tovÃ¡bbfejlesztÃ©se Ã©s fenntartÃ¡sa az Ã¡llami kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©sbÃµl Ã©s felhasznÃ¡lÃ³i dÃ-jakbÃ³l, illetve &ndash; a
reformorszÃ¡gokban &ndash; kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶kbÃµl Ã©s adomÃ¡nyokbÃ³l megvalÃ³sÃ-tott projektek ÃºtjÃ¡n jelentÃµs finanszÃ-roz
kÃ-vÃ¡n. A feltett kÃ©rdÃ©s lÃ©nyegÃ©ben a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡sba tÃ¶rtÃ©nÃµ folyamatos beruhÃ¡zÃ¡s szÃ¼ksÃ©gessÃ©
hangsÃºlyozza, illetve arra keres megoldÃ¡st. EbbÃµl tovÃ¡bbi kÃ©rdÃ©sek szÃ¡rmaznak:
- Vajon a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszerÃ©rt felelÃµs szemÃ©lyek ismerik-e Ã©s megÃ©rtik-e a pÃ©nzÃ¼gyi szÃ¼ksÃ©glet
- Vajon Ã¡llami prioritÃ¡snak minÃµsÃ¼l-e a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s fenntartÃ¡sa Ã©s fejlesztÃ©se?
- Vajon az emberek, akik a dÃ-jakat befizetik, tudjÃ¡k-e, milyen elÃµnyei Ã©s szÃ¼ksÃ©gletei vannak a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si
rendszernek?Ha e kÃ©rdÃ©sekre nemleges vÃ¡lasz Ã©rkezik, &ndash; vagyis a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer nem kapja
meg a rendszer fenntartÃ¡sÃ¡hoz Ã©s tÃ¶kÃ©letesÃ-tÃ©sÃ©hez szÃ¼ksÃ©ges Ã¶sszegeket &ndash; az negatÃ-v
kÃ¶vetkezmÃ©nyekkel jÃ¡r az egÃ©sz a gazdasÃ¡gra nÃ©zve. 1. ElemzÃ©s: a rendszer ismertsÃ©ge a nyugat-eurÃ³pai Ã©s a
reformorszÃ¡gokban A nyugat-eurÃ³pai orszÃ¡gokban a kÃ¶vetkezÃµk figyelhetÃµk meg:
- A tÃ¡rsadalom a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer mÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©t rutinszerÃ»nek tekinti. Nem sokat gondolnak magÃ¡nak a
rendszernek a mÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©re vagy annak finanszÃ-rozÃ¡sÃ¡ra, hacsak valami problÃ©ma fel nem merÃ¼l.
- Annak szÃ¼ksÃ©gessÃ©gÃ©t, hogy tÃ¶bb pÃ©nzt fordÃ-tsanak a rendszer tovÃ¡bbfejlesztÃ©sÃ©re az Ã¡llami kÃ¶ltsÃ©gvet
Ã©s/vagy felhasznÃ¡lÃ³i dÃ-jakbÃ³l, nem ismerik fel igazÃ¡n, jÃ³llehet, a felhasznÃ¡lÃ¡sra Ã©s a szolgÃ¡ltatÃ¡sok bÃµvÃ-tÃ©sÃ©
irÃ¡nyulÃ³ igÃ©ny egyre nÃµ.
- A magÃ¡nemberek, Ã¼zleti vÃ¡llalkozÃ¡sok, kÃ¶zvetÃ-tÃµk (jegyzÃµk, fÃ¶ldmÃ©rÃµk, Ã¼gyvÃ©dek, bankok), de egyes Ã¡llam
intÃ©zmÃ©nyek is egyre inkÃ¡bb igÃ©nylik a rendszer szolgÃ¡ltatÃ¡sait, mikÃ¶zben az ilyen igÃ©nyek finanszÃ-rozÃ¡sÃ¡nak
megÃ©rtÃ©se meglehetÃµsen alacsony szintÃ». A reformorszÃ¡gokban mÃ©g mÃ¡s problÃ©mÃ¡k is vannak:
- Az emberek nincsenek teljesen tisztÃ¡ban a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszerrel.
- Bizonyos esetekben elkerÃ¼lik a bejegyzÃ©st a rendszer hasznÃ¡latÃ¡nak magas kÃ¶ltsÃ©gei miatt.
- A legtÃ¶bb orszÃ¡gban az ingatlanjogok bejegyzÃ©se az Ã©rdekelt felek kÃ©relmÃ©re indul, ami egyszerÃ»vÃ© teszi a rends
hasznÃ¡latÃ¡nak mellÃµzÃ©sÃ©t azzal a negatÃ-v kÃ¶vetkezmÃ©nnyel, hogy a kÃ©sÃµn felfedezett jogaikat elveszÃ-thetik, Ã©
vitÃ¡khoz vezethet. Az ilyen helyzetek sokfÃ©le veszÃ©llyel jÃ¡rnak. A lÃ©trehozÃ¡s, karbantartÃ¡s, tÃ¶kÃ©letesÃ-tÃ©s Ã©s
tovÃ¡bbfejlesztÃ©s finanszÃ-rozÃ¡sa nehÃ©z. Ez oda vezet, hogy csÃ¶kkenteni kell a szolgÃ¡ltatÃ¡sokat, vagy ennek
megfelelÃµen privatizÃ¡lni a szolgÃ¡ltatÃ¡sokat, (aminek eredmÃ©nyekÃ©ppen esetleg kevÃ©sbÃ© pontosak lesznek az adatok
amelyekre a gazdasÃ¡gi tevÃ©kenysÃ©gekhez vagy Ã¼zleti tranzakciÃ³khoz van szÃ¼ksÃ©g, idÃµben kevÃ©sbÃ© elÃ©rhetÃ
kevÃ©sbÃ© megbÃ-zhatÃ³k lesznek), illetve lÃ©nyegesen meg kell emelni a felhasznÃ¡lÃ³i dÃ-jakat. 2. SzemÃ©lyes vÃ©lemÃ©
fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡sok privatizÃ¡lÃ¡sÃ¡rÃ³l E helyen szeretnÃ©m kifejteni szemÃ©lyes Ã¡llÃ¡spontomat a most
folyÃ³ vitÃ¡rÃ³l. VÃ©lemÃ©nyemet tanÃ¡csadÃ³i Ã©s projektvezetÃµi minÃµsÃ©gemben alakÃ-tottam ki tÃ¶bb kÃ¶zÃ©p- Ã©s k
illetve kÃ¶zÃ©p-Ã¡zsiai orszÃ¡gban. LÃ¡tom, hogy egyes orszÃ¡gokban a kormÃ¡ny kÃ¼lÃ¶nfÃ©le okokbÃ³l (politika, hozzÃ¡ nem
Ã©rtÃ©s, anyagi eszkÃ¶zÃ¶k hiÃ¡nya) nem szÃ-vesen teszi a prioritÃ¡sok kÃ¶zÃ© a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s tÃ¶kÃ©letesÃ-tÃ©s
korszerÃ»sÃ-tÃ©sÃ©t. (&bdquo;Ami nem tÃ¶rt el, azt ne javÃ-tsd.&rdquo;)MÃ¡srÃ©szt viszont a magÃ¡nszektor hatÃ©konyabba
vÃ©gezhetnÃ© el a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer &ndash; vagy annak egyes rÃ©szei &ndash; feladatait. De ebben az
esetben nagyobb a hajlam a szolgÃ¡ltatÃ¡-sok tÃºlszÃ¡mlÃ¡zÃ¡sÃ¡ra (ami a rendszer &bdquo;alulhasznosÃ-tÃ¡sÃ¡hoz&rdquo;
vezethet annak Ã¶sszes kÃ¶vetkez-mÃ©--nyei-vel), illetve a korrupciÃ³ra. Az ellenÃµrzÃµ mechanizmus felÃ¡llÃ-tÃ¡sa Ã©s
fenntartÃ¡sa szintÃ©n nehÃ©z. Mindezen okokbÃ³l egy Ã¡ltalÃ¡nos modellt javasolnÃ©k az alÃ¡bbiak szerint:
- A lÃ©nyeges funkciÃ³k - az alapvetÃµ ingatlanadatok lÃ©trehozÃ¡sa/bejegyzÃ©se Ã©s karbantartÃ¡sa - mindig az Ã¡llam, illet
az Ã¡llami hivatal kezÃ©ben kell, hogy maradjanak. MagÃ¡t a fÃ¶ldmÃ©rÃ©st manapsÃ¡g kiszervezik, engedÃ©lyhez kÃ¶tik (Ã©
ellenÃµrzik), a fÃ¶ldmÃ©rÃµk nyÃºjthatnak ilyen szolgÃ¡ltatÃ¡sokat.
- A "kereskedelmi pont"-on, vagyis azokon a helyeken, ahol jogszerÃ»en beszerzett (Ã©s megfizetett) adatok tovÃ¡bbi
felhasznÃ¡lÃ¡sa Ã©s terjesztÃ©se tÃ¶rtÃ©nik, a magÃ¡ncÃ©gek megkÃ-sÃ©relhetik az adatok felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡t kÃ¼lÃ¶nfÃ©le
mint fÃ¶ldhasznÃ¡lat-tervezÃ©s, Ã©pÃ-tÃµipar, mezÃµgazdasÃ¡g, lakÃ¡sÃ©pÃ-tÃ©s.
- Az adatok mÃ»szaki (elektronikus) eszkÃ¶zÃ¶kkel (internet) tÃ¶rtÃ©nÃµ terjesztÃ©se kiszervezhetÃµ azzal a feltÃ©tellel, hog
adatok tulajdonjoga tovÃ¡bbra is az Ã¡llamÃ©.
- Az adatok Ã¡llami tulajdonban maradÃ¡sa azt jelenti, hogy az ilyen adatok eladhatÃ³k ellenszolgÃ¡ltatÃ¡s ellenÃ©ben olyan
kÃ¶zvetÃ-tÃµknek, akik 1) az Ã©rdekelt feleket tÃ¡jÃ©koztatjÃ¡k, vagy 2) tovÃ¡bbi hasznÃ¡lat Ã©s fejlesztÃ©s cÃ©ljÃ¡bÃ³l Ã©rtÃ
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adatokat. Az ilyen bevÃ©telekbÃµl az Ã¡llami szektor megoldhatja az adatbÃ¡zisa fenntartÃ¡sÃ¡t, fejlesztÃ©sÃ©t Ã©s
tÃ¶kÃ©letesÃ-tÃ©sÃ©t.3. MiÃ©rt van szÃ¼ksÃ©ge a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si intÃ©zmÃ©nyeknek Ã¼zleti tervre? A fÃ¶ldÃ¼gyi
intÃ©zmÃ©nyeket nagymÃ©rtÃ©kben mÃ©g mindig Ã¡llami kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©sbÃµl tartjÃ¡k fenn. A kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©st egyre inkÃ
korlÃ¡tozzÃ¡k takarÃ©kossÃ¡gi intÃ©zkedÃ©sekkel, melyeket nÃ©ha politikai prioritÃ¡sok hatÃ¡roznak meg. Sok helyen elÃµford
hogy politikai okokbÃ³l korlÃ¡tozzÃ¡k a rendszerhasznÃ¡lati dÃ-j beszedÃ©sÃ©t. A forrÃ¡sok szÃ»kÃ-tÃ©sÃ©nek eredmÃ©nyekÃ
lehet, hogy a szolgÃ¡ltatÃ¡sokat csÃ¶kkenteni vagy privatizÃ¡lni kell, Ã©s romlik a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer Ã¡ltalÃ¡nos
minÃµsÃ©ge, illetve csÃ¶kken az Ã¡ltala nyÃºjtott szolgÃ¡ltatÃ¡sok mennyisÃ©ge. A reformorszÃ¡gokban mÃ©g nem fejezÃµdÃ¶
fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer rekonstrukciÃ³ja, Ã©s hatalmas mennyisÃ©gÃ» finanszÃ-rozÃ¡sra van szÃ¼ksÃ©g a
kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©sbÃµl, nemzetkÃ¶zi programokbÃ³l Ã©s kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶kbÃµl, valamint a dÃ-jakbÃ³l. Mindezen gondok megoldÃ¡
Ã©rdekÃ©ben a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszernek szakmai oldalrÃ³l kell megkÃ¶zelÃ-tenie a dÃ¶ntÃ©shozÃ³t, hogy
megÃ©rtesse a problÃ©mÃ¡k lÃ©nyegÃ©t, Ã©s a dÃ¶ntÃ©st Ã©rveivel befolyÃ¡solhassa. Egy ilyen kampÃ¡ny szakmai eszkÃ¶z
Ã¼zleti/marketing terv. 4. Javaslatok az Ã¼zleti/marketing terv elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hez A fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer
Ã¼zleti/marketing terve az Ã©rintett Ã¡llami Ã©s magÃ¡nintÃ©zmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶s erÃµfeszÃ-tÃ©sÃ©vel kÃ©szÃ¼l. EzÃ©rt az
Ã©rdekkÃ¶zÃ¶ssÃ©geket kell formÃ¡lni az Ã¡llami intÃ©zmÃ©nyek (kataszteri Ã©s ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si hivatal) Ã©s a
magÃ¡nszektor kÃ¶zvetÃ-tÃµi (jegyzÃµk, fÃ¶ldmÃ©rÃµk, Ã¼gyvÃ©dek, ingatlanÃ¼gynÃ¶kÃ¶k Ã©s bankok) kÃ¶zÃ¶tt. Az ilyen
koncentrÃ¡lt erÃµfeszÃ-tÃ©s egyszerÃ»bbÃ© tennÃ© a kampÃ¡ny finanszÃ-rozÃ¡sÃ¡t is. Az Ã¼zleti terv hatÃ¡rozza meg
- a cÃ©lcsoportot, amelyre az erÃµfeszÃ-tÃ©sek irÃ¡nyulnak
- a szolgÃ¡ltatott termÃ©keket Ã©s az ajÃ¡nlott szolgÃ¡ltatÃ¡sokat,
- a mÃ»veletben felhasznÃ¡lt mÃ³dszereket Ã©s eszkÃ¶zÃ¶ket,
- az elvÃ¡rt Ã¼zleti eredmÃ©nyeket.4.1 CÃ©lcsoportokA fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer erÃµfeszÃ-tÃ©sei nyilvÃ¡nvalÃ³an ar
irÃ¡nyulnak, hogy megÃ©rtÃ©sre talÃ¡ljon a kÃ¼lÃ¶nfÃ©le cÃ©lcsoportokban:
- a parlamentben Ã©s a kormÃ¡nyintÃ©zmÃ©nyekben, melyek kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©sÃ©t meghatÃ¡rozzÃ¡k,
- a nagykÃ¶zÃ¶nsÃ©g kÃ¶reiben, akiknek meg kell Ã©rteni, hogy a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s mÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©t Ã©s fejlesztÃ©sÃ
inkÃ¡bb a felhasznÃ¡lÃ³i dÃ-jakbÃ³l kell fedezni, Ã©s
- a kÃ¼lÃ¶nleges partnereknÃ©l - kÃ¶zjegyzÃµk, fÃ¶ldmÃ©rÃµk, Ã¼gyvÃ©dek, ingatlanÃ¼gynÃ¶kÃ¶k Ã©s bankok - minthogy
tevÃ©kenysÃ©gÃ¼k szorosan Ã¶sszekapcsolÃ³dik a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer mÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©vel, Ã©s fÃ¼gg is attÃ³l
TermÃ©kek Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sokA fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer termÃ©kei Ã©s az Ã¡ltala nyÃºjtott szolgÃ¡ltatÃ¡sokat &nda
rÃ©szben az eredeti szolgÃ¡ltatÃ¡sok kiszervezÃ©sÃ©vel, vagy az Ã¡llami-magÃ¡n partnersÃ©gi (PPP) konstrukciÃ³ban &ndash
a cÃ©lcsoportoknÃ¡l jelentkezÃµ elÃµnyÃ¶ket lehet Ã©rvkÃ©nt felhasznÃ¡lni az Ã¼zleti tervben Ã©s a marketing kampÃ¡nyban
ilyen kampÃ¡nyban kÃ¶ltsÃ©g-haszon alapjÃ¡n kell elmagyarÃ¡zni, milyen fontosak Ã©s elÃµnyÃ¶sek a termÃ©kek Ã©s a
szolgÃ¡ltatÃ¡sok mind a nemzetgazdasÃ¡g, mind az adott cÃ©lcsoport Ã©rdekei szempontjÃ¡bÃ³l. 4.3. ElvÃ¡rt eredmÃ©nyekEgy
ilyen kampÃ¡nnyal a kÃ¶vetkezÃµket lehet elÃ©rni:
- Nagyobb kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©si keretet biztosÃ-tanak a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer fenntartÃ¡sÃ¡ra Ã©s tovÃ¡bbi beruhÃ¡zÃ
- A nagykÃ¶zÃ¶nsÃ©g - a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer Ã¼gyfelei - jobban megÃ©rti a rendszer anyagi szÃ¼ksÃ©gleteit.
- A fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszerbe valÃ³ fokozott befektetÃ©s mÃ»szaki fejlÃµdÃ©st eredmÃ©nyez, Ã©s Ã-gy jobban megf
az Ã¼gyfelek igÃ©nyeinek.
- A fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer szolgÃ¡ltatÃ¡sai szaporodnak Ã©s tÃ¶kÃ©letesednek. 5. Marketing-koncepciÃ³ a fÃ¶ldÃ¼g
igazgatÃ¡si rendszer szÃ¡mÃ¡ra - Ã¼zleti megkÃ¶zelÃ-tÃ©s Ahhoz, hogy a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer a fentiek alapjÃ¡n
hatÃ©kony marketing (Ã©s tudato-sÃ-tÃ³) kampÃ¡nyt szervezzen, a kereskedelmi cÃ©gekÃ©hez hasonlÃ³ Ã¼zleti terv
kidolgozÃ¡sÃ¡ra van szÃ¼ksÃ©g. Ez azzal kezdÃµdik, hogy azonosÃ-tania kell a sajÃ¡t piacÃ¡n elfoglalt pozÃ-ciÃ³jÃ¡t. Az olyan
fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer (melyet hagyomÃ¡nyosan a kormÃ¡nyzati struktÃºrÃ¡k Ã©s a mÃ»kÃ¶dÃ©si mÃ³dszerek
determinÃ¡lnak) Ã¼zletÃ©nek termÃ©szetÃ©t a vezetÃ©s Ã©s az Ã¼gyfelek (nem kÃ©relmezÃµk!), az Ã¼gyfelek igÃ©nyeihez
termÃ©kek Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sok, a termÃ©kek Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sok kÃ¶ltsÃ©gein (kÃ¶ltsÃ©gmegtÃ©rÃ¼lÃ©sÃ©n) vagy isme
alapulÃ³ Ã¡rkÃ©pzÃ©s Ã©s bevÃ©tel figyelembe vÃ©telÃ©vel kell meghatÃ¡roznia ahhoz, hogy a rendszer fenntartÃ¡sÃ¡t hossz
tÃ¡von biztosÃ-tani tudja. 5.1. FogyasztÃ³i piac vagy termelÃµi piac?A fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer hagyomÃ¡nyosan
tÃ¶rvÃ©nyi utasÃ-tÃ¡sra Ã¡llÃ-tja elÃµ termÃ©keit. Ez a termÃ©kek elosztÃ¡sÃ¡t jelenti, nem pedig az Ã¼gyfelek igÃ©nyei szerin
biztosÃ-tott szolgÃ¡ltatÃ¡st. A korszerÃ» demokratikus tÃ¡rsadalomban a polgÃ¡rok Ã¼gyfelekkÃ© vÃ¡ltak. Eszerint pedig a
fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡snak is meg kell kÃ©rdeznie, mit kÃ-vÃ¡nnak az Ã¼gyfelei, mire van szÃ¼ksÃ©gÃ¼k. Az emberek azt
vÃ¡rjÃ¡k a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡stÃ³l, hogy bejegyzÃ©si kÃ©relmeiket azonnal intÃ©zzÃ©k el, illetve az informÃ¡ciÃ³ legyen azo
elÃ©rhetÃµ, pontos Ã©s olcsÃ³. Ugyanakkor azonban az Ã¼gyfelek azzal mÃ¡r nincsenek tisztÃ¡ban, hogy a katasztert Ã©s az
ingatlanjogokat nyilvÃ¡ntartÃ³ intÃ©zmÃ©nyek alapvetÃµ mÃ»kÃ¶dÃ©se Ã©s az adatok elÃµÃ¡llÃ-tÃ¡sa, karbantartÃ¡sa micsod
milyen kÃ¶ltsÃ©gekkel jÃ¡r, mivel Ãµk a kÃ¶zvetÃ-tÃµk (jegyzÃµk, fÃ¶ldmÃ©rÃµk, Ã¼gyvÃ©dek, ingatlanÃ¼gynÃ¶kÃ¶k) privati
szolgÃ¡ltatÃ¡sait veszik igÃ©nybe. 5.2. A szÃ¼ksÃ©gletek elemzÃ©seA fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si Ã¼gyfelek igÃ©nyeinek elemzÃ
valÃ³szÃ-nÃ»leg (Ã©s ezt egy professzionÃ¡lis piacfelmÃ©rÃ©ssel kell megerÃµsÃ-ttetni) a kÃ¶vetkezÃµ eredmÃ©nnyel jÃ¡rna:
- Az ingatlanjogok Ã©s az ingatlanjogi adatok biztonsÃ¡ga.
- Bizalom a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer irÃ¡nt aza datok teljessÃ©gÃ©t Ã©s megbÃ-zhatÃ³sÃ¡gÃ¡t illetÃµen.
- KimerÃ-tÃµ tÃ¡jÃ©koztatÃ¡s az ingatlan-tranzakciÃ³k adatairÃ³l Ã©s a bejegyzÃ©s Ã¡llapotÃ¡rÃ³l, illetve mindezek Ã¡tlÃ¡thatÃ³
- Az adatok pontossÃ¡ga Ã©s az adatok idÃµben tÃ¶rtÃ©nÃµ elÃ©rÃ©se.
- A fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer hasznÃ¡latÃ¡nak biztosÃ-tÃ¡sa.5.3. A termÃ©kek Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sok elemzÃ©seA fÃ¶ldÃ
igazgatÃ¡s Ã¡ltal biztosÃ-thatÃ³ termÃ©kek Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sok a kÃ¶vetkezÃµk:
- Kataszter: az adatok lÃ©trehozÃ¡sa Ã©s karbantartÃ¡sa (leltÃ¡r),
- Ingatlanjogok nyilvÃ¡ntartÃ¡sa: jogok keletkeztetÃ©se,
- AdatelÃ©rÃ©s korszerÃ» informÃ¡ciÃ³-technolÃ³giaÃ¡val (internet),
- Az adatok tovÃ¡bbi felhasznÃ¡lÃ¡sa piaci informÃ¡ciÃ³, fÃ¶ldhasznÃ¡lat, birtokrendezÃ©s Ã©s ellenÃµrzÃ©s cÃ©ljÃ¡ra.5.4. A
versenytÃ¡rsak elemzÃ©seBÃ¡r a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer lÃ©nyegÃ©ben Ã¡llami kÃ©zben van, Ã©s Ã-gy monopÃ³lium
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szÃ¡mÃ-t, elÃµfordulhat, hogy bizonyos privatizÃ¡lt perifÃ©riÃ¡s funkciÃ³i gyorsabban mÃ»kÃ¶dnek, mint a kÃ¶zponti rÃ©sz, am
pÃ©nzhiÃ¡ny kÃ¶vetkeztÃ©ben el van hanyagolva, vagy nem fejlesztik kellÃµkÃ©ppen. A helyzet orvoslÃ¡sa cÃ©ljÃ¡bÃ³l figyeln
az Ã¡llami fÃµfunkciÃ³k Ã©s a privatizÃ¡lt szolgÃ¡ltatÃ¡sok Ã¶sszhangjÃ¡ra, Ã©s biztosÃ-tani kell a kiegyensÃºlyozott fejlÃµdÃ©s
Ã¡llami fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszert innovÃ¡ciÃ³kkal, technolÃ³giai beruhÃ¡zÃ¡sokkal Ã©s Ã¼gyfÃ©l-orientÃ¡lt
szolgÃ¡ltatÃ¡sokkal kell versenykÃ©pessÃ© tenni. Ahhoz, hogy e kihÃ-vÃ¡soknak megfeleljÃ¼nk, Ã¼zleti tervet kell eszkÃ¶zkÃ©
hasznÃ¡lni. 5.5 Egy vÃ¡llalat Ã©letciklusaAz Ã¼zleti vilÃ¡gban hozzÃ¡szoktunk az Ã¼zlet ciklikus fejlÃµdÃ©sÃ©hez. SzerÃ©ny k
utÃ¡n az Ã¼zlet eljut lÃ©tezÃ©sÃ©nek csÃºcsÃ¡ra. Ez akkor tÃ¶rtÃ©nik, amikor kialakul az elÃ©gedettsÃ©g/Ã¶nelÃ©gÃ¼ltsÃ©
versenytÃ¡rsak pedig elkezdik tÃ¡madni a piaci pozÃ-ciÃ³jÃ¡t. Ha a figyelmeztetÃµ jeleket nem Ã©szlelik elÃ©g korÃ¡n, az Ã¼zle
megindul lefelÃ© a &bdquo;halÃ¡lÃ¶svÃ©ny&rdquo;-en. E folyamat kritikus (fordulÃ³) pontja a csÃºcson van, amikor az Ã©letben
maradÃ¡s Ã©rdekÃ©ben Ãºj termÃ©keket Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sokat, vagy egyÃ©b innovatÃ-v elemeket kell kigondolni. E szabÃ¡ly
Ã©rvÃ©nyesek a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡sra is. Igaz, a fejlÃµdÃ©s folyamata idÃµben Ã©s a sorrendet tekintve eltÃ©rhet, de mag
sÃ©ma legyen figyelmeztetÃ©s: Ã¡llandÃ³an Ãºj mÃ³dszereken, termÃ©keken, szolgÃ¡ltatÃ¡sokon Ã©s megkÃ¶zelÃ-tÃ©seken k
dolgozni ahhoz, hogy Ã¼gyfeleink megmaradjanak. 6. KÃ¼ldetÃ©s, cÃ©lok Ã©s stratÃ©giÃ¡k 6.1 A fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rend
kÃ¼ldetÃ©seA fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer kÃ¼ldetÃ©se a kÃ¶vetkezÃµkbÃµl Ã¡ll:
- A fÃ¶lddel (ingatlannal, vagyis lakÃ¡s, Ã©lelmiszertermelÃ©s, termÃ©szetvÃ©delem, a tÃ¡rsadalom kulturÃ¡lis gyÃ¶kereit jelen
fizikai tÃ©rrel) kapcsolatos Ã¶sszes funkciÃ³ adminisztrÃ¡lÃ¡sa.
- Az Ã¡llampolgÃ¡rok (fizikailag) definiÃ¡lt ingatlanaihoz fÃ»zÃµdÃµ (egyÃ©bkÃ©nt) elvont jogainak vÃ©grehajtÃ¡sa/foganatosÃ- GazdasÃ¡gi intÃ©zkedÃ©sek alkalmazÃ¡sa a vagyontÃ¡rgyakkal kapcsolatban Ã©rtÃ©kelÃ©si eljÃ¡rÃ¡s keretÃ©ben a tranzak
egyszerÃ»sÃ-tÃ©se, az ingatlanpiac fejlesztÃ©se Ã©s a vagyonadÃ³zÃ¡s tÃ¡mogatÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben.6.2. A fÃ¶ldÃ¼gy igazga
rendszer cÃ©ljaiA fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer cÃ©ljai az ENSZ EurÃ³pai GazdasÃ¡gi BizottsÃ¡ga FÃ¶ldÃ¼gyi IgazgatÃ¡si
Munkacsoportja (UN ECE WPLA) munkafeladat-leÃ-rÃ¡sa alapjÃ¡n az alÃ¡bbiak szerint hatÃ¡roztatÃ³k meg:
- GarantÃ¡lni a magÃ¡ningatlanok tulajdonjogÃ¡t, a birtoklÃ¡s Ã©s az ingatlannal kapcsolatos egyÃ©b (pl. jelzÃ¡log) jogok
biztonsÃ¡gÃ¡t.
- MegkÃ¶nnyÃ-teni az ingatlan-tranzakciÃ³k bonyolÃ-tÃ¡sÃ¡t egyszerÃ» Ã©s hatÃ©kony Ã¡tlÃ¡thatÃ³ Ã©s megfizethetÃµ eljÃ¡rÃ
ÃºtjÃ¡n.
- JavÃ-tani a fÃ¶ldhasznÃ¡lat-tervezÃ©st Ã©s ellenÃµrzÃ©st, valamint az infrastruktÃºra fejlesztÃ©sÃ©t.
- TÃ¡mogatni az Ã©pÃ¼letek - kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a lakÃ³Ã©pÃ¼letek - karbantartÃ¡sÃ¡t Ã©s fejlesztÃ©sÃ©t.
- Óvni a kÃ¶rnyezetet.6.3. MintastratÃ©giÃ¡k a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer szÃ¡mÃ¡raA fenti cÃ©lok megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡ho
stratÃ©giÃ¡kat kell kidolgozni. Egy ilyen mintastratÃ©gia legfÃµbb pontjai:
- FÃ¶ldreform: privatizÃ¡lÃ¡s, birtokrendezÃ©s, termÃµfÃ¶ld
- FÃ¶ldpolitika: terÃ¼lettervezÃ©s, fÃ¶ldhasznÃ¡lat, vÃ¡rostervezÃ©s
- A kataszter korszerÃ»sÃ-tÃ©se
- Ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ³ rendszer
- Az ingatlanpiac tÃ¡mogatÃ¡sa6.4. Az Ã©rtÃ©kesÃ-tÃ©s eszkÃ¶zeiSzÃ¡mos eszkÃ¶z Ã¡ll rendelkezÃ©sre a fÃ¶ldÃ¼gyi igazga
szolgÃ¡ltatÃ¡sok Ã©rtÃ©kesÃ-tÃ©sÃ©hez:ElÃµszÃ¶r vilÃ¡gosan meg kell hatÃ¡rozni, milyen termÃ©keket Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡soka
kÃ-nÃ¡lni a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer, kinek Ã©s milyen Ã¡ron.A szervezeti felÃ©pÃ-tÃ©s Ã©s az intÃ©zmÃ©ny szabÃ¡ly
ide Ã©rtve a szolgÃ¡ltatÃ¡sok privatizÃ¡lÃ¡sÃ¡t, a szolgÃ¡ltatÃ¡soknÃ¡l a partneri viszonyt Ã©s a kiszervezÃ©st is - meghatÃ¡rozz
fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer kÃ¶ltsÃ©geit, hatÃ©konysÃ¡gÃ¡t Ã©s az Ã¼gyfÃ©l-orientÃ¡ltsÃ¡got.A fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si r
Ã¡rkÃ©pzÃ©si politikÃ¡ja Ã©pÃ-thetÃµ 1) a kÃ¶ltsÃ©gmegtÃ©rÃ¼lÃ©sre vagy 2) a nyÃºjtott termÃ©kek Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sok is
rendszer beruhÃ¡zÃ¡sait klasszikus mÃ³dszerekkel kell kiÃ©rtÃ©kelni, vagyis a beruhÃ¡zÃ¡sok hasznÃ¡nak Ã©s a kÃ¶ltsÃ©gek
megtÃ©rÃ¼lÃ©sÃ©nek kiszÃ¡mÃ-tÃ¡sa alapjÃ¡n.Az Ã¼gyfelek tÃ¡jÃ©koztatÃ¡saÃ©s a cÃ©lcsoportokkal fenntartott kapcsolat lÃ
piaci eszkÃ¶zÃ¶k az Ã¼gyfelek azonosÃ-tÃ¡sa, megszerzÃ©se Ã©s megtartÃ¡sa cÃ©ljÃ¡ra. ZÃ¡rÃ³ kÃ¶vetkeztetÃ©sek A fentie
vilÃ¡gosan kÃ¶vetkezik:Meg kell ismertetnÃ¼nk a kormÃ¡nnyal (amely a kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©si tÃ¡mogatÃ¡sokat nyÃºjtja), a
nagykÃ¶zÃ¶nsÃ©ggel (felhasznÃ¡lÃ³kkal Ã©s dÃ-jfizetÃµkkel) Ã©s a kÃ¼lÃ¶nleges partnerekkel a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s haszn
orszÃ¡g gazdasÃ¡gi Ã©s tÃ¡rsadalmi fejlÃµdÃ©sÃ©re gyakorolt pozitÃ-v hatÃ¡sÃ¡t, hogy tovÃ¡bbra is &ndash; Ã©s lehetÃµleg n
mÃ©rtÃ©kben &ndash; biztosÃ-tsÃ¡k a forrÃ¡sokat a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡si rendszer tovÃ¡bbfejlesztÃ©sÃ©re. (FordÃ-totta: TÃ
MÃ¡ria, FÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s TÃ¡vÃ©rzÃ©kelÃ©si IntÃ©zet)
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