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Kedves Kollégák!

Jelentős változások a földmérés szervezetében és irányításában

A március 25-i Magyar Közlöny 49. számában megjelent egy Kormány rendelet és két határozat. 
Ezek az 59/2019. (III.  25.) Korm. rendelet  az ingatlan-nyilvántartási  és térképészeti  feladatok 
átrendezéséről  és az azzal  összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról,  az 1150/2019. 
(III. 25.) Korm. határozat a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásáról, és az 1151/2019. (III. 25.) 
Korm. határozat az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti  feladatok átrendezésével összefüggő 
kormányzati szerkezetátalakításról.

A Kormány rendelet szerint a BFKH FTFF 8 nem földhivatali osztályából az  Alaphálózati és 
Államhatárügyi Osztály, a Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési Osztály, a Kozmikus Geodéziai 
Osztály, a Szolgáltató  Osztály, a Távérzékelési Osztály, a Térinformatikai Osztály, és a korábbi 
informatikai osztályuk jogutódlással április 1-től a Lechner Tudásközpontba olvadnak be. Tehát a 
földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a Lechner lesz.
A rendelet  módosítja  a  Kormány  tagjainak  feladat-  és  hatásköréről  szóló  94/2018.  Korm. 
rendeletet  is.  Eszerint  eddig  az  agrárminiszter  hatásköre  volt  a  térképészet  és  az  ingatlan-
nyilvántartás, ebből az ingatlan-nyilvántartást törlik, és a térképészetet módosítják a földügyi és 
agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészet fogalmára. Ez magában foglalja a 
birtokrendezéssel, a földüggyel, az agrár-vidékfejlesztési támogatással összefüggő feladatokat. Az 
agrárminiszter földügyi feladatai kiterjednek a földminősítésre, földhasználatra, földforgalomra 
és  a  földvédelemre.  Ugyanakkor  a  Miniszterelnökséget  vezető  miniszter  lesz  felelős  a 
térképészetért  és  az  ingatlan-nyilvántartásért.  A  Miniszterelnökséget  vezető  miniszter  az 
agrárminiszterrel  együttműködve  készíti  elő  a  térképészettel  és  az  ingatlan-nyilvántartással 
kapcsolatos  jogszabályokat.  Az  ingatlan-nyilvántartással,  földméréssel  és  a  telekalakítással 
kapcsolatos ügyekben a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az ingatlanügyi 
hatóságok felett a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja. A felügyeleti szerv is a MvM 
lesz.  A  többi,  földhivatali  osztályokat  érintő  ügyekben  ezeket  a  jogokat  továbbra  is  az 
agrárminiszter gyakorolja.
A szakmánkat érintő információk az interneten ezentúl az MvM, AM, kormányhivatalok, és a 
földügy honlapján lesznek elérhetők.

Az átalakítás további várható lépéseiről a két Kormány határozat szól. Július 1-től létrehozzák a 
Nemzeti  Földügyi  Központot.  Ebbe  fog  tartozni  a  Nemzeti  Földalapkezelő  Szervezet,  és  az 
önállóságát  elvesztő  Nemzeti  Kataszteri  Program  Nkft.  Ezenkívül  a  BFKH  FTFF  MEPAR 
Fejlesztési  Koordinációs  és  Üzemeltetési,  valamint  a  Mezőgazdasági  és  Távérzékelési  és 
Helyszíni Ellenőrzési Osztálya  – ami nem a Lechnerbe kerül – is ide fog tartozni.
A Kormány határozatok megvalósításához még több jogszabály módosítására van szükség. Ezek 
közül T/5238 számon egy törvényjavaslatot már korábban benyújtottak a Parlamenthez.



Elérhetők a 2016-2017. évi továbbképzések tananyagai

A tagozati honlapon  – http://mmk-ggt.hu/tovabbkepzes/index.html – megtalálható és letölthető 5 
témának már a teljes anyaga. 
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