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Szervezeti átalakítások 
az állami térképészet, az 
ingatlan-nyilvántartás 
és a földügy területén

A Magyar Közlöny 2019. évi 49. szá-
mában jelent meg az 59/2019. (III. 
25.) számú kormányrendelet az ingat-
lan-nyilvántartási és térképészeti fel-
adatok átrendezéséről és az azzal 
összefüggő egyes kormányrendele-
tek módosításáról, az 1150/2019. 
(III. 25.) számú kormányhatározat a 
Nemzeti Földügyi Központ létrehozá-
sáról és az 1151/2019. (III. 25.) számú 
kormányhatározat az ingatlan-nyilván-
tartási és térképészeti feladatok átren-
dezésével összefüggő kormányzati 
szerkezetátalakításról.

A kormányrendelet szerint Budapest 
Főváros Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali 
Főosztályából (BFKH FTFF) az 
Alaphálózati és Államhatárügyi, a 
Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési, 
a Kozmikus Geodéziai, a Szolgáltató, 
a Távérzékelési, és a Térinformatikai 
Osztályok, valamint az ezen osztá-
lyoknak informatikai támogatást biz-
tosító Informatikai Főosztályból az 
Informatikai Osztály 6 feladatait – köz-
feladat-ellátási és továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséggel – jogutódlással 2019. 
április 1-jétől a Lechner Tudásközpont 
Területi, Építészeti és Informatikai 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (a továbbiakban: Lechner 
Nonprofit Kft.) látja el. A kormány a 
földmérési és térinformatikai állam-
igazgatási szerv feladat- és hatásköré-
nek gyakorlására a Lechner Nonprofit 
Kft.-t jelöli ki.

A BFKH FTFF a Földmérési és 
Távérzékelési Intézet (FÖMI) jogutódja 

volt, mely 2017. január 1-től tartozott 
Budapest Főváros Kormányhivatalához. 
A Lechner Nonprofit Kft. a 
Miniszterelnökség szakmai háttérin-
tézményeként az elektronikus építés-
ügy, az építészet, a települési szolgál-
tatások és a térségi tervezés területein 
végez feladatokat, valamint dokumen-
tációs központot működtet.

A szakmai alapokon integrált fel-
adatvégzés áprilistól a Lechner 
Tudásközpontban, részben az 
ingatlanügyi közszolgáltatások 
digitalizációjának lebonyolításával tör-
ténik: a következő időszakban a vállalat 
szakértői az online földhivatali szolgál-
tatások fejlesztésén dolgoznak majd. A 
projekt sikerét az egykori FÖMI szak-
mai tudásának és adatbázisainak, vala-
mint a Lechner Nonprofit Kft. szakin-
formatikai tapasztalatainak egyesítése 
biztosítja. A megújuló Tudásközpontot 
Fekete Gábor, eddigi főosztályvezető és 
ügyvezető irányítja.

A kormányrendelet módosítja a kor-
mány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. sz. kormányrendeletet 
is. Eddig az agrárminiszter hatásköre 
volt a térképészet és az ingatlan-nyilván-
tartás, ebből az ingatlan-nyilvántartást 
törlik, és a térképészetet módosítják 
a földügyi és agrár- és vidékfejlesz-
tési szakigazgatáshoz kapcsolódó tér-
képészet fogalmára. Ez magában fog-
lalja a birtokrendezéssel, a földüggyel, 
az agrár- és vidékfejlesztési támogatás-
sal összefüggő feladatokat. Az agrár-
miniszter földügyi feladatai kiterjed-
nek a földminősítésre, földhasználatra, 
földforgalomra és a földvédelemre. 
Ugyanakkor a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter lesz a felelős a tér-
képészetért és az ingatlan-nyilvántar-
tásért. A Miniszterelnökséget vezető 

miniszter az agrárminiszterrel együtt-
működve készíti elő a térképészettel 
és az ingatlan-nyilvántartással kapcso-
latos jogszabályokat. Az ingatlan-nyil-
vántartással, földméréssel és a telek-
alakítással kapcsolatos ügyekben a 
törvényességi és szakszerűségi ellen-
őrzési hatásköröket az ingatlanügyi 
hatóságok felett a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter gyakorolja. A közigaz-
gatási hatósági ügyekben a felügye-
leti szervet megillető hatásköröket a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
gyakorolja. A többi, a földhivatali osz-
tályokat érintő ügyekben ezek a jogok 
továbbra is az agrárminisztert illetik.

Az átalakítás további várható lépé-
seiről a két kormányhatározat szól. 
2019. július 1-től létrehozzák a Nemzeti 
Földügyi Központot. Ehhez fog tartozni 
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, 
és az önállóságát elvesztő Nemzeti 
Kataszteri Program Nkft. A Nemzeti 
Földügyi Központba olvad be a BFKH 
FTFF MEPAR Fejlesztési Koordinációs 
és Üzemeltetési Osztálya, valamint 
a Mezőgazdasági és Távérzékelési és 
Helyszíni Ellenőrzési Osztálya.

A kormányhatározatok megvalósítá-
sához több jogszabály módosítására van 
szükség. Ezek közül T/5238 számon egy 
törvényjavaslatot már korábban benyúj-
tottak a Parlamenthez.

Források:
Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai 

és Geoinformatikai Tagozat hírlevele 
(2019. 03. 27.)

Magyar Közlöny 2019. évi 49. 
szám

http://lechnerkozpont.hu/cikk/
foldmeresi -es - ter informatikai -
feladatok-a-lechner-tudaskozpontnal 
(2019. április 15.)
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