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A projekt célja, az információtechnológia alkalmazására az eszköz és módszer fejlesztés a
birtokrendezési projektek kidolgozásában. Ezzel összefüggésben vizsgáljuk a vidékfejlesztés
intézményrendszerét és ennek kapcsolódását a birtokrendezéshez is.
A tanulmány rávilágít arra, hogy miként segíthetik a térbeli adatok és a korszerű információs
és kommunikációs technológiák a birtokrendezés problémáinak megoldását és ezzel
összefüggésben a szakemberek képzését.
Az alapinformációk gyűjtésének céljából a kérdőívet dolgoztunk ki az osztrák kollégákkal
közösen, melyek a birtokrendezés témakörében érintett szervezeteknek kerültek kiküldésre.
Az osztrák kollégák az Önkormányzatokat és a Birtokrendező hivatalok munkatársait keresték
fel. Magyar részről a megyei földhivatalokat, a mezőgazdasági szakigazgatási hivatalokat, a
Vagyonkezelő Zrt-k keretén belül működő NFA kirendeltségeket kerestük meg.
A kérdőívekben feltett kérdések 5 fő téma köré csoportosultak melyek a következők voltak:
1. Milyen kihívásokkal szembesülnek a jövőben a birtokrendezési feladatokkal
foglalkozó szakigazgatási hivatalok?
2. Milyen gyakorisággal használják a birtokrendezési projektek végrehajtása során a
következő térbeli adatokat?
3. Milyen mélységű ismeretekkel rendelkeznek a szakigazgatási hivatalokban dolgozók a
felsorolt területeken?
4. Milyen eszközökkel képzeli el a széleskörű tájékoztatást az érdekeltek felé?
5. Mi a véleménye
továbbképzéséről?
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A válaszadás un. osztályzatok megadásával történt, melyeket táblázatokba foglaltunk és
grafikonok segítségével ábrázoltuk. Az elemzésre ezután került sor.
Ausztriában törvény szabályozza a birtokrendezést és intézményesített szervezet foglalkozik a
felmerülő problémák megoldásával. Az érintettek bevonásával történnek a döntések és az
állam komoly támogatást ad a birtokrendezések végrehajtásához.
Általánosan megállapítható a visszaérkezett kérdőívek alapján, hogy Magyarországon a
legnagyobb problémát az jelenti, hogy nincs meg a megfelelő jogi háttér. Ahhoz, hogy a
tulajdoni- és használati viszonyok rendeződjenek, meg kellene teremteni a törvényi hátteret.
az intézményi rendszert és ennek személyi és anyagi feltételei. A válaszadók fontosnak ítélik
a hivatalok és a lakosság közti párbeszéd szerepét, a korszerű kommunikációs és
információtechnológiai eszközök alkalmazását. Kiemelték, hogy sok esetben a
természetvédelmi területek kijelölésére vonatkozó EU-s előírások betartása ellentétben állnak
az intenzív gazdálkodással, ennek következtében a birtokrendezés folyamatába is beleszólnak.
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A válaszadók közepesen fontosnak tartják a hatékonyság növelését, ellenben a magánszféra
bevonását a birtokrendezési folyamatokba nem tartják fontosnak.
Az előadásban röviden ismertetjük az elemzések eredményeit.
Tervezzük az anyag kiadványban történő megjelentetését, abban bízva, hogy olyan
szervezetek is megismerhessék az anyagot illetve a részletes eredményeket, akik segíteni
tudnának a felvetett problémák megoldásában.
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Präsentationsfolien mit ausgewählten Ergebnissen Befragung (Österreich)
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Az előadás fóliái a felmérés eredményeinek ismertetésével
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