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A PPP (Public Private Partnership), vagyis az Ã¡llami Ã©s a magÃ¡nszektor partneri kapcsolata a nyugat-eurÃ³pai
orszÃ¡goknak ugyanÃºgy &bdquo;titkos fegyvere&rdquo;, mint az Ã¡talakulÃ³ban lÃ©vÃµknek; az embernek az a benyomÃ¡sa,
hogy az Ã¡llam Ã¶sszes kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©si gondjÃ¡t Ã©s a tÃ¡rsadalom gazdasÃ¡gi problÃ©mÃ¡it a PPP fogja megoldani.Ilyen
Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben a PPP-t Ãºgy kell meghatÃ¡rozni, mint az Ã¡llami vagy kÃ¶zfeladatok Ã¡tadÃ¡sÃ¡t magÃ¡nszemÃ©lyeknek
vagy magÃ¡nvÃ¡llalatoknak; az Ã¡tadÃ¡s lehet teljes vagy rÃ©szleges. A fÃ¶ldmÃ©rÃ©s Ã©s a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s terÃ¼letÃ
egyes nyugat-eurÃ³pai Ã¡llamokban a PPP mÃ¡r rÃ©gi &ndash; bÃ¡r egÃ©szen eltÃ©rÃµ &ndash; hagyomÃ¡nyokkal rendelkezik
mint pÃ©ldÃ¡ul az EgyesÃ¼lt KirÃ¡lysÃ¡gban Ã©s a NÃ©met SzÃ¶vetsÃ©gi KÃ¶ztÃ¡rsasÃ¡gban.
PPP: az Ã¡llami Ã©s a magÃ¡nszektor egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dÃ©se a birtokrendezÃ©sbenProf. Dr. Joachim ThomasAz ENSZ EurÃ³p
GazdasÃ¡gi BizottsÃ¡ga FÃ¶ldÃ¼gyi IgazgatÃ¡si Munkacsoportja
(UN ECE WPLA) MunkamÃ»hely, BÃ©cs, 2002. szeptember

1. A PPP elÃµnyeiA PPP jelenlegi megvitatÃ¡sa a szubszidiaritÃ¡s elveinek felidÃ©zÃ©sÃ©vel kezdÃµdik: az Ã¡llamnak azon
dolgokra kell koncentrÃ¡lnia tevÃ©kenysÃ©gÃ©t Ã©s intÃ©zkedÃ©seit, amelyeket az Ã¡llampolgÃ¡rok, a magÃ¡nszemÃ©lyek va
magÃ¡nintÃ©zmÃ©nyek kÃ©ptelenek megoldani.ValÃ³ban sok elÃµnnyel jÃ¡r, ha az Ã¡llam a fÃµ feladataira szorÃ-tkozik:
CsÃ¶kkennek az Ã¼gyintÃ©zÃ©si kÃ¶ltsÃ©gek. CsÃ¶kken az Ã¡llami kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©s az alacsonyabb szemÃ©lyi kÃ¶ltsÃ©ge
kÃ¶vetkeztÃ©ben. A kereslet Ã©s a kÃ-nÃ¡lat jobban reagÃ¡l a gazdasÃ¡gi fejlÃµdÃ©s hullÃ¡mzÃ¡saira. Az Ã¡talakulÃ³ban lÃ©v
reformorszÃ¡gokban pedig a PPP segÃ-t kikÃ¼szÃ¶bÃ¶lni a kÃ¶zigazgatÃ¡si infrastruktÃºra nyilvÃ¡nvalÃ³ hiÃ¡nyossÃ¡gait.

2. ElemzÃ©sA PPP nem &bdquo;titkos fegyver&rdquo;, nem &bdquo;mindenre gyÃ³gyÃ-r&rdquo;, Ã©s nem is
&bdquo;univerzÃ¡lis megoldÃ¡s&rdquo;.Gondos elemzÃ©sre Ã©s nyomozÃ¡sra van szÃ¼ksÃ©g annak megÃ¡llapÃ-tÃ¡sÃ¡hoz,
milyen feladatok alkalmasak a privatizÃ¡lÃ¡sra, melyek bÃ-zhatÃ³k magÃ¡nszemÃ©lyek vagy magÃ¡ncÃ©gek gondjaira. Ilyen
Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben a PPP kÃ¼lÃ¶nfÃ©le intenzitÃ¡si Ã©s egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dÃ©si fokozatait kell kiprÃ³bÃ¡lni Ã©s meghatÃ¡ro

2.1 Állami feladatok Ã©s azok vÃ©grehajtÃ¡saA vonatkozÃ³ nemzeti alkotmÃ¡ny Ã¡ltalÃ¡ban elÃµÃ-rja a klasszikus Ã¡llami
feladatokat. Az Ã¡llami intÃ©zkedÃ©sek Ã©s azok vÃ©grehajtÃ¡sa azon kÃ¶ztisztviselÃµk dolga, akiket az Ã¡llam speciÃ¡lis
feltÃ©telekkel alkalmaz. Az Ã¡llam tÃ¶rvÃ©nyei az Ã¡llam fÃ¼ggetlensÃ©gÃ©n Ã©s azon a hatalmon alapulnak, mellyel a
tÃ¶rvÃ©nyhozÃ¡s ÃºtjÃ¡n a viszonyait szabÃ¡lyozza. A harmadik felek lehetÃµsÃ©gei az Ã¡llami feladatokban valÃ³ rÃ©szvÃ©te
egyszerÃ» adminisztrÃ¡ciÃ³s tevÃ©kenysÃ©gtÃµl Ã©s szerÃ©ny mÃ»szaki elÃµkÃ©szÃ-tÃµ munkÃ¡tÃ³l az Ã¡llami feladatok
&bdquo;kikÃ¶lcsÃ¶nzÃ©sÃ©ig&rdquo; (&bdquo;Loan&rdquo;) vagyis Ã¡tadÃ¡sÃ¡ig terjednek.

Meg kell kÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetnÃ¼nk
- (adminisztrÃ¡ciÃ³s vagy mÃ»szaki) kÃ¶zszolgÃ¡ltatÃ¡sokat,
- egyszerÃ» Ã¶nÃ¡llÃ³ intÃ©zkedÃ©seket, mint akciÃ³kat a kÃ¶zjog terÃ¼letÃ©n, illetve
- Ã¡llami intÃ©zkedÃ©seket, amikor a hatÃ³sÃ¡g a kÃ¶zhatalmat kÃ©pviseli; ebben az esetben
jogi felhatalmazÃ¡sra van szÃ¼ksÃ©g, Ã©s az intÃ©zkedÃ©st a kÃ¶zjog meghatÃ¡rozott formÃ¡i
kÃ¶zÃ¶tt kell vÃ©grehajtani.A felelÃµs privatizÃ¡ciÃ³s politika kÃ¼lÃ¶nleges eszkÃ¶ze a &bdquo;Loan&rdquo;, vagyis az egyes
Ã¡llami intÃ©zkedÃ©sek Ã¡tadÃ¡sa magÃ¡nszemÃ©lyeknek vagy magÃ¡nvÃ¡llalatoknak. A &bdquo;Loan&rdquo;-hoz tÃ¶rvÃ©ny
meghatalmazÃ¡st kell adni, Ã©s az egyes szemÃ©lyeknek vagy magÃ¡nvÃ¡llalatnak tÃ¶rtÃ©nÃµ Ã¡tadÃ¡st speciÃ¡lis intÃ©zkedÃ
kell vÃ©grehajtani.

2.2 Az Ã¡llam legfÃµbb hatÃ¡skÃ¶reiMelyek az Ã¡llam legfÃµbb hatÃ¡skÃ¶rei? Melyek az Ã¶nÃ¡llÃ³ feladatok, Ã©s melyeket kell
Ã¡llami intÃ©zkedÃ©s keretÃ©ben vÃ©grehajtani? Mik azok a feladatok, amelyeket kizÃ¡rÃ³lag az Ã¡llam lÃ¡that el? Mely
feladatokat lehet harmadik feleknek kiadni, Ã©s a harmadik felek milyen Ã¡llami szolgÃ¡ltatÃ¡sokat kÃ-nÃ¡lhatnak? Kell-e
versenyeznie az Ã¡llamnak a harmadik felekkel; szÃ¼ksÃ©g van-e ilyen versenyre, Ã©s kell-e tÃ¡mogatni ezt a versenyt?
Hogyan lehet biztosÃ-tani, hogy minden polgÃ¡r egyformÃ¡n hozzÃ¡jusson az Ã¡llami szolgÃ¡ltatÃ¡sokhoz?
És: mit kell tenni ahhoz, hogy a harmadik felek, akik a profitmaximalizÃ¡lÃ¡s elvei szerint mÃ»kÃ¶dnek, semlegesen Ã©s
jogszerÃ»en intÃ©zkedjenek, Ã©s Ã¡llami szervek ellenÃµrizhessÃ©k Ãµket?Mindezen kÃ©rdÃ©seket egy elÃµadÃ¡s keretÃ©b
lehet megtÃ¡rgyalni Ã©s megvÃ¡laszolni, sem Ã¡ltalÃ¡ban, sem a szÃ¼ksÃ©ges mÃ©lysÃ©gben. EzÃ©rt a tovÃ¡bbiakban a
nÃ©metorszÃ¡gi szabÃ¡lyozÃ¡srÃ³l Ã©s a nÃ©met birtokrendezÃ©srÃµl lesz szÃ³. 3. PPP a nÃ©metorszÃ¡gi birtokrendezÃ©sbe

3.1 ÁltalÃ¡nossÃ¡gbanNÃ©metorszÃ¡gban a PPP-nek kifinomult rendszere alakult ki, amely a megfelelÃµ Ã¡llami feladattÃ³l Ã©s
harmadik fÃ©l hatÃ¡skÃ¶rÃ©tÃµl, felhatalmazÃ¡sÃ¡tÃ³l fÃ¼gg.Állami feladatokPartnerek PrivÃ¡t:
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A birtokrendezÃ©si gyakorlat NÃ©metorszÃ¡gban tÃ¶bb mint szÃ¡z Ã©ves, Ã©s ugyanÃ-gy van ez a PPP-vel is. A fÃ¶ldmÃ©rÃµ
vÃ¡llalkozÃ³k a kezdetektÃµl a legjobb eredmÃ©nnyel mÃ»kÃ¶dnek kÃ¶zre a birtokrendezÃ©si eljÃ¡rÃ¡sok lebonyolÃ-tÃ¡sÃ¡ban
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hatÃ©konyan tÃ¡mogatjÃ¡k a megvalÃ³sÃ-tÃ¡st. Évi 7 milliÃ³ US dollÃ¡r Ã©rtÃ©kÃ» munkÃ¡t vÃ©geznek egyes Ã¡llami birtokren
hatÃ³sÃ¡gok, pÃ©ldÃ¡ul Észak-Rajna &ndash; VesztfÃ¡lia terÃ¼letÃ©n. Vagyis:
- azonosÃ-tottÃ¡k, meghatÃ¡roztÃ¡k Ã©s felmÃ©rtÃ©k a birtokrendezÃ©sre kijelÃ¶lt terÃ¼let hatÃ¡rvonalÃ¡t, Ã©s
Ã¡llandÃ³sÃ-tott jeleket kÃ©szÃ-tettek,
- lÃ©trehoztÃ¡k a kisebb alappont-hÃ¡lÃ³zatot, Ã©s felmÃ©rÃ©st vÃ©geztek,
- kitÃ»ztÃ©k Ã©s felmÃ©rtÃ©k az Ãºt- Ã©s vÃ-z-erÃµforrÃ¡s tÃ©rkÃ©pet a hozzÃ¡ tartozÃ³ tÃ¡jkÃ©p-megÃµrzÃ©si tÃ©rkÃ©ppe
egyÃ¼tt,
- kitÃ»ztÃ©k Ã©s felmÃ©rtÃ©k a birtokrendezÃ©si tÃ©rkÃ©pet,
- e tÃ©rkÃ©pek mÃ³dosÃ-tÃ¡sait is vÃ©grehajtottÃ¡k.Mindezen szolgÃ¡ltatÃ¡sok olyan munkÃ¡k, amelyek eredmÃ©nye az ingatl
katasztert kÃ¶zvetlenÃ¼l befolyÃ¡solja. Így ezeket csak az engedÃ©llyel rendelkezÃµ fÃ¶ldmÃ©rÃµk vÃ©gezhetik el. A munkÃ¡
tender vagy aukciÃ³ keretÃ©ben adtÃ¡k ki, hanem kÃ¶zvetlenÃ¼l megrendeltÃ©k a kivÃ¡lasztott fÃ¶ldmÃ©rÃµnÃ©l. A kifizetÃ©
hatÃ³sÃ¡g Ã©s a fÃ¶ldmÃ©rÃµ kÃ¶zÃ¶tt lÃ©trejÃ¶tt szerzÃµdÃ©s alapjÃ¡n tÃ¶rtÃ©nik, speciÃ¡lis Ã¡rszint alkalmazÃ¡sÃ¡val. A s
megfelelÃµ teljesÃ-tÃ©sÃ©nek zÃ¡loga az elvÃ¡rt szolgÃ¡ltatÃ¡s rÃ©szletes specifikÃ¡ciÃ³ja Ã©s leÃ-rÃ¡sa. A szabvÃ¡nyos
specifikÃ¡ciÃ³kat mindkÃ©t partner rÃ©szvÃ©telÃ©vel dolgoztÃ¡k ki Ã©s vezettÃ©k be. A tovÃ¡bbi szolgÃ¡ltatÃ¡sok mÃ»szaki Ã
adminisztratÃ-v kisegÃ-tÃ©st jelentenek, mint a terepi ellenÃµrzÃ©s, fÃ¶ldhasznÃ¡lati Ã¡ttekintÃµ tÃ©rkÃ©pek, tÃ©rkÃ©pÃ©sze
fotogrammetriai mÃ©rÃ©sek. Ilyen munkÃ¡kat vÃ©geznek az engedÃ©lyes fÃ¶ldmÃ©rÃµk Ã©s mÃ¡s mÃ©rnÃ¶ki irodÃ¡k.

3.3 A &bdquo;MegfelelÃµ Harmadik&rdquo; Ã¶nÃ¡llÃ³ felelÃµssÃ©ge a fÃ¶ldÃ¼gyi irÃ¡nyÃ-tÃ¡s terÃ¼letÃ©n1990 Ã³ta folyik az
Ã¡talakulÃ¡s Kelet-NÃ©metorszÃ¡gban. E cÃ©lbÃ³l kÃ¼lÃ¶n tÃ¶rvÃ©nyt hoztak &bdquo;a mezÃµgazdasÃ¡gi struktÃºrÃ¡k
kiigazÃ-tÃ¡sa&rdquo; nÃ©ven. Ezt tÃ¶bb mÃ¡s feladattal egyÃ¼tt a fÃ¶ldÃ¼gyi irÃ¡nyÃ-tÃ¡snak kell vÃ©grehajtania. MiutÃ¡n pe
a birtokrendezÃ©si hatÃ³sÃ¡gok teljessÃ©ggel hiÃ¡nyoznak, a munkÃ¡t az Ãºgynevezett &bdquo;megfelelÃµ testÃ¼letek&rdquo
fogjÃ¡k elvÃ©gezni. Nincs eldÃ¶ntve vÃ©glegesen Ã©s kizÃ¡rÃ³lagosan, hogy ki a &bdquo;megfelelÃµ szemÃ©ly&rdquo; vagy a
&bdquo;megfelelÃµ testÃ¼let&rdquo;. Rendszerint Ã¡llami alapÃ-tvÃ¡nyi intÃ©zmÃ©nyeknek kell elvÃ©geznie az ilyen munkÃ¡t.
EgyedÃ¼l azt hatÃ¡roztÃ¡k meg, hogy az Ã¶nÃ¡llÃ³ felelÃµssÃ©g megfelelÃµ harmadiknak tÃ¶rtÃ©nÃµ Ã¡tadÃ¡sa az illetÃ©kes
minisztÃ©rium feladata. De ez az Ã¡tadÃ¡s nem jelenti a teljes felelÃµssÃ©get az egÃ©sz fÃ¶ldÃ¼gyi irÃ¡nyÃ-tÃ¡si eljÃ¡rÃ¡sÃ©
eljÃ¡rÃ¡s Ã¼gydÃ¶ntÃµ lÃ©pÃ©sei Ã©s az adminisztratÃ-v dÃ¶ntÃ©sek mindenkÃ©ppen az Ã¡llami hatÃ³sÃ¡g feladatai maradn

Így tÃ¶rtÃ©nik az Ã¶sszes
&ndash; birtokrendezÃ©si hatÃ¡rozat,
&ndash; az ingatlan birtoklÃ¡sÃ¡val kapcsolatos elÃµzetes utasÃ-tÃ¡s,
&ndash; az ideiglenes tulajdon-Ã¡truhÃ¡zÃ¡s Ã©s
&ndash; a fÃ¶ldÃ¼gyi irÃ¡nyÃ-tÃ¡si terv megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡val kapcsolatos rendelet esetÃ©ben.A szerzÃµ szemÃ©lyes javaslat
a megfelelÃµ birtokrendezÃ©si ismeretekkel Ã©s tapasztalattal rendelkezÃµ nyugatnÃ©met engedÃ©lyes fÃ¶ldmÃ©rÃµk is meg
Kelet-NÃ©metorszÃ¡gban a fÃ¶ldÃ¼gyi irÃ¡nyÃ-tÃ¡sban a &bdquo;megfelelÃµ harmadik&rdquo; stÃ¡tuszÃ¡t. TÃ¶bb mint tÃ-z Ã©
elteltÃ©vel a kelet-nÃ©met birtokrendezÃ©si hatÃ³sÃ¡gok sok vezetÃµjÃ©vel kÃ©szÃ-tett interjÃºk alapjÃ¡n meg kell Ã¡llapÃ-tan
nagyobb Ã¶nÃ¡llÃ³sÃ¡g Ã¡truhÃ¡zÃ¡sa az engedÃ©lyes fÃ¶ldmÃ©rÃµkre teljes egÃ©szÃ©ben nem volt sikeres; tÃ¶bb a problÃ©
a pozitÃ-v eredmÃ©ny. Az engedÃ©lyes fÃ¶ldmÃ©rÃµk alkalmazÃ¡sÃ¡t a hagyomÃ¡nyos fÃ¶ldmÃ©rÃ©sre Ã©s az ingatlan-kata
kell koncentrÃ¡lni. VilÃ¡gos: a fÃ¶ldÃ¼gyi irÃ¡nyÃ-tÃ¡si munka olyan igÃ©nyes, hogy kis irodÃ¡k, melyeket a profit
maximalizÃ¡lÃ¡sÃ¡nak elvei szerint vezetnek, nem alkalmasak a fÃ¶ldÃ¼gyi irÃ¡nyÃ-tÃ¡s vezetÃµi feladatainak ellÃ¡tÃ¡sÃ¡ra.

3.4 Az Ã¡llami legfontosabb feladatai Ha egyes esetekben mÃ¡r az egyszerÃ» fÃ¶ldÃ¼gyi irÃ¡nyÃ-tÃ¡si eljÃ¡rÃ¡sok is problÃ©mÃ
jelentenek a harmadik felek szÃ¡mÃ¡ra a vezetÃ©s Ã¡truhÃ¡zÃ¡sÃ¡nak szintjÃ©n, egy integrÃ¡lt birtokrendezÃ©si eljÃ¡rÃ¡s
vÃ©grehajtÃ¡sa szÃ¡mukra teljessÃ©ggel lehetetlen. A leglÃ©nyegesebb a nagy adminisztratÃ-v kÃ¶rÃ¼ltekintÃ©s Ã©s
Ã-tÃ©lÃµkÃ©pessÃ©g, amit egy birtokrendezÃ©si eljÃ¡rÃ¡s megkÃ-vÃ¡n. A tervezÃ©s felelÃµssÃ©gÃ©t Ã©s a kÃ¶zigazgatÃ¡si
Ã¡llami vagy telepÃ¼lÃ©si hatÃ³sÃ¡gokra kell korlÃ¡tozni. A birtokrendezÃ©s egy rÃ©giÃ³ Ã¡llam Ã¡ltal vezetett fejlesztÃ©sÃ©t j
a birtokrendezÃ©s speciÃ¡lis Ã¡llami tervezÃ©s, ami idÃµlegesen felÃ¼lÃ-rja a helyi/telepÃ¼lÃ©si Ã¶nkormÃ¡nyzat Ã¶nÃ¡llÃ³sÃ
nyugat-eurÃ³pai jogrendszerekben elkÃ©pzelhetetlen, hogy ilyen messzire hatÃ³ dÃ¶ntÃ©seket a magÃ¡nszektorbÃ³l Ã©rkezÃµ
&bdquo;harmadik&rdquo; hozzon meg. A speciÃ¡lis tervezÃ©s Ã¡llamÃ¼gy, Ã©s az is kell, hogy maradjon. TovÃ¡bbÃ¡ az
Ã¡llamnak garantÃ¡lnia kell a tulajdonjogokat. Az Ã¡talakulÃ³ban lÃ©vÃµ orszÃ¡gokban, Ã-gy Kelet-NÃ©metorszÃ¡gban is azt ke
megÃ¡llapÃ-tanunk, hogy az Ãºj ingatlantulajdonosok Ã©s Ã¡llampolgÃ¡rok teljesen eltÃ©rÃµ ismeretekkel bÃ-rnak a fÃ¶ldrÃµl Ã
ingatlantulajdonrÃ³l. A fÃ¶ldÃ¼gyi irÃ¡nyÃ-tÃ¡si eljÃ¡rÃ¡sokban mindenkit azonos mÃ³don kell kezelni. Az Ã¶sszes tulajdonos
azonos stÃ¡tuszÃº, tekintet nÃ©lkÃ¼l az ismereteire vagy az intelligenciÃ¡jÃ¡ra: ez a hatÃ³sÃ¡g legfontosabb feladata, egyben
kihÃ-vÃ¡s Ã©s a &bdquo;jÃ³ kormÃ¡nyzÃ¡s&rdquo; egyik jele. A fÃ¶ldÃ¼gyi irÃ¡nyÃ-tÃ¡s ellenÃµrzÃ©s nÃ©lkÃ¼l a korrupciÃ³
melegÃ¡gya. Ilyen Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben bizonyÃ-tani kell, hol van a legjobb helyen a tÃ¶rvÃ©nyessÃ©g Ã©s a semlegessÃ©g.
NÃ©metorszÃ¡gban kÃ©tsÃ©gtelenÃ¼l az Ã¡llami birtokrendezÃ©si hatÃ³sÃ¡gnÃ¡l.
4. ZÃ¡rÃ³ megjegyzÃ©sekA PPP a tÃ¡rsadalmi Ã©s a politikai irÃ¡nyvonal rÃ©szÃ©t kÃ©pezi. A PPP ma &bdquo;divatban
van&rdquo;, Ã©s bÃ¡rkire, aki kifogÃ¡sokkal jÃ¶n, rÃ¡mondjÃ¡k, hogy maradi figura. Így hÃ¡t tudjuk, mekkora nyomÃ¡s alÃ¡
kerÃ¼l az, aki nem kÃ¶veti az aktuÃ¡lis trendet. MÃ©gis meg kell tenni kritikai megjegyzÃ©seinket, amennyiben ez az Ã¡llam
alkotmÃ¡nyÃ¡nak Ã©s a kÃ¶zigazgatÃ¡sÃ¡nak az alapelveit Ã©rinti.
(FordÃ-totta: TÃ³th MÃ¡ria, FÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s TÃ¡vÃ©rzÃ©kelÃ©si IntÃ©zet)
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