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A településrendezés, birtokrendezés
kapcsolatrendszere – a külterületek, ill.
mezõ- és erdõgazdasági területek vo-
natkozásában – újszerû követelménye-
ket, bizonyos reformfeladatokat jelent
az érdekeltek (a gazdálkodók, erdésze-
ti üzemek, a földhasználók, az önkor-
mányzatok, településrendezõk, bir-
tokrendezõk és a különbözõ hivatalok,
szolgálatok) körében.

A települések külterülete termõterület,
a mezõgazdaság és erdõgazdálkodás
legfõbb termelõeszköze, ezért e terüle-
teknek sok tekintetben prioritása van a
mezõgazdasági, erdészeti és természetvé-
delmi földhasználat tervezésében, fejlesz-
tésében, így a birtokrendezési stratégiák
kialakításában is.

A településrendezési tervek tartalmi
és eljárási követelményrendszere a bir-
tokrendezéssel való kapcsolatokat nem
részletezi. Ezért idõszerû, szükségszerû
olyan szakmai továbbképzõ fórum meg-
rendezése, amelynek keretében a tele-
pülésrendezés, birtokrendezés kapcso-
latában felmerülõ témakörök kerülnek
feltárásra és megvitatásra.

A konferencia védnökei: Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem; Szent István
Egyetem Környezetgazdálkodási Inté-
zet; Budapesti Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Általános és Felsõge-
odézia Tanszék, Urbanisztikai Tanszék;
FVM Földügyi és Térinformatikai
Fõosztály.

A konferencia várt és javasolt
résztvevõi: Mezõgazdasági, erdõgazdál-
kodási, vízgazdálkodási üzemek, gazdál-
kodók, települések önkormányzatai, a
külterületi ipari, bányászati, közlekedési,
kommunális üzemek munkatársai. Hiva-
talok, szolgálatok, igazgatóságok, felü-
gyelõségek (földhivatalok, FM hivatalok,
erdészeti szolgálatok, növény- és talajvé-
delmi szolgálatok, geológiai szolgálatok,
természetvédelmi igazgatóságok, környe-
zetvédelmi felügyelõségek) munkatársai.
Egyetemek, fõiskolák tanszékei, kutató-
és tervezõ intézetek, ahol az oktatási, ku-
tatási, tervezési, fejlesztési munkának ré-
sze a földhasználat, a településrendezés,
birtokrendezés.

A birtokrendezéssel kapcsolatos
szekció témakörei:

– A települések külterületi rendezése,
a birtokstruktúra vizsgálata, a birtok-
rendezési stratégia megalapozása.

– A jövõ birtokstruktúrája, birtok-
rendezés.

– Birtokkoncentráció (a földtulajdon

és a földhasználat elkülönülésének és
elaprózódásának mérséklése).

– Kölcsönös (tulajdonos, földhaszná-
ló és nemzeti) érdekeken nyugvó föld-
bérleti rendszer.

– Üzemközpontok (telepek) területi
elhelyezése, termelési infrastruktúra-
fejlesztések.

– Az erdõgazdálkodás sajátosságai,
ökológiai és környezeti követelmények
kezelése.

– Ár- és belvíz-veszélyeztetettség, ta-
lajpusztulás.

– A területfejlesztés, vidékfejlesztés
kapcsolata a birtokrendezéssel.

– A területfejlesztési koncepciók
(OTK), területrendezési tervek (OTT),
agrárpolitikai, vidékpolitikai tanulmá-
nyok ajánlásai, követelményei.

– A lehetséges birtokrendezési meg-
oldások vizsgálata (spontán birtokren-
dezés, intézményesített, mérsékelt üte-
mû birtokrendezés).

– A birtokrendezés gyakorlati meg-
valósítási lehetõségei (elõkészítõ,
szervezõ munkák, a település lakossá-
gának bevonása, tájékoztatása).

Valamennyi földhasználónak, gaz-
dálkodónak (mezõgazdasági, erdõgaz-
dasági, vízgazdálkodási üzemnek, egy-
ségnek) érdeke a vázolt témakörben va-
ló tájékozódás, a birtokrendezés várha-
tó irányzataiban, operatív feladatai-
ban való eligazodás!

A továbbképzõ konferencia 2006. no-
vember 9-10-én (csütörtök, péntek), Agár-
don a Viking Hotelben kerül megrende-
zésre. Részvételi díj 16 800 Ft (14 000 +
20% ÁFA), amely tartalmazza a rendez-
vényterem és technika bérleti díját, a kon-
ferencia kiadványkötetét, és a kétnapi ká-
vé, üdítõ költségeket. 

Jelentkezés: NYME Geoinformatikai
Fõiskolai Kar, Kovács Miklós, 8000
Pirosalma u. 1-3., Telefon: 06-22-516-
575, fax.: 06-22-516-568, e-mail:
km@geo.info.hu . 

A szállás [3500-5500 Ft/fõ/éj], az
ebéd [bõvített menü: 1000 Ft/fõ/nap] és
november 9-én este tartandó baráti va-
csora, ital [3000 Ft/fõ] költsége közvetle-
nül a Hotel címén, számlaszámán ren-
delhetõ, ill. rendezhetõ. Hotel Viking
2488 Agárd, Gallér u. 2., Tel.: 06-22-
370-287, fax.: 06-22-370-550, e-mail:
vikinghotelagard@axelero.hu, web:
www.hotels.hu/viking. Számlaszám:
11736082-20051723

(A konferenciát követõ hét végén cél-
szerû lehetõségként javasoljuk a közel-
múltban újjáépült Agárdi Thermál- és
Gyógyfürdõ igénybevételét. A Gyógy-
fürdõ a Viking Hoteltõl kb. 1500-2000 m
távolságra van, autóval 2-3 perc. Web:
www.gardony.hu/agardfurdo.htm
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Településrendezés – birtokrendezés

Vági Istvánt, az erdészeti talajtan kiváló
tanárát ma már csak a legidõsebb erdõ-
mérnök-generációk tagjai ismerték sze-
mélyesen. Az õket követõk jobbára mu-
latságos történeteket hallottak csak róla.
Ezek részben német-barátsága, részben
szórakozottsága köré csoportosíthatók.

Szórakozottsága közmondásos volt.
Ha az utcán járt, képzeletben laborjá-
ban kísérleteket végzett. Ehhez élénk
gesztikulálás tartozott, és a kísérleteket
hangos szóval értékelte. Nem csoda, ha
feltûnõ jelenség volt a városban.

A közelmúltban egyik idõsebb pálya-
társtól, Halász Aladártól megkaptam
Vági személyi lapjának másolatát, ebbõl
a következõket tudhatjuk meg. Vági a
hercegovinai Mostarban született 1888-
ban. Anyanyelve magyar, bosnyák és
német volt, róm. kath. vallású volt. Banja

Lukán járt gimnáziumba, itt érettségizett.
1907-ben kezdte fõiskolai tanulmányait
Selmecen. Tanulmányait megszakítva
önkéntesként egy évig katona volt, kato-
nai érdemkeresztet, Signum laudis-t és
bronz vitézségi érmet kapott.

Diplomája megszerzése után a kolozs-
vári erdõgondnokságon vállalt munkát,
innen került vissza Selmecre tanársegéd-
nek. A Trianon utáni átköltözés után
Sopronban Bencze Gergely professzor
mellett végzett oktatói munkát, az õ utó-
da lett a tanszékvezetõi székben. 1945-
ben Dél-Amerikába emigrált. Kinti mun-
kásságáról keveset tudunk. 1960-ban
hunyt el, örökét Botvay Károly vette át.

Vági István neve fénylõn sorakozik a
kiváló selmeci, majd soproni tanári kar
csillagai közé.

Dr. Szodfridt István

Adalék egy kiváló erdészprofesszor
életútjához


