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Az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezésérÅ‘l és az azzal összefüggÅ‘ egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet alapján 2019. április 1-tÅ‘l az ingatlan-nyilvántartásért, valamint a
térképészetért a Miniszterelnökséget vezetÅ‘ miniszter felel. Ezzel kapcsolatos feladatait az agrár-vidékfejlesztésért,
illetve földügyért felelÅ‘s miniszterrel együttmÅ±ködésben látja el. Ugyanakkor a földügyi és agrár-vidékfejlesztési
szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért pedig az agrárminiszter felel.2019. április 1-tÅ‘l Budapest FÅ‘város
Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali FÅ‘osztályából - amely 2017. január 1-tÅ‘l volt a
Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) jogutódja - az Alaphálózati és Államhatárügyi Osztály, a Földügyi Fejlesztési
és Üzemeltetési Osztály, a Kozmikus Geodéziai Osztály, a Szolgáltató Osztály, a Távérzékelési Osztály, a
Térinformatikai Osztály, valamint az ezen osztályoknak informatikai támogatást biztosító szervezeti egység feladatait
jogutódlással a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt FelelÅ‘sségÅ± Társaság
látja el.
A változással a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv és feladatai a Lechner Tudásközpontba
kerülnek, de elérhetÅ‘sége nem változik (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.). A Lechner Tudásközpont a
Miniszterelnökség szakmai háttérintézményeként mÅ±ködik. A változás nem érinti a földügyi és agrárvidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó, térképészeti tevékenységet ellátó szervezeti részlegeket. Az agrárvidékfejlesztési támogatással összefüggÅ‘ földmérési, térképészeti, távérzékelési és térinformatikai feladatokat,
ezen belül a MezÅ‘gazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) üzemeltetését és változásvezetését, a területalapú
támogatási kérelmek ellenÅ‘rzését, a szÅ‘lÅ‘ültetvények térinformatikai nyilvántartásának (VINGIS) mÅ±ködtetését és
a kapcsolódó helyszíni ellenÅ‘rzési feladatokat továbbra is a Kormányhivatal végzi 2019. június 30-ig.A fentiek mellett a
Kormány a 1150/2019. (III.25.) Korm. határozatban döntött a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásáról az államigazgatási
szervezetrendszer mÅ±ködési hatékonyságának növelése, illetve a földügyi igazgatási feladatok egy kézben való
összpontosítása érdekében. E szerint a Nemzeti Földügyi Közpopnt (NFK) az agrárminiszter irányítása alá tartozó
országos hatáskörÅ± központi költségvetési szerv, amely 2019. július 1-ével jön létre. Ezzel együtt megszÅ±nik a Nemzeti
FöldalapkezelÅ‘ Szervezet, amely általános jogutódja az NFK. MegszÅ±nik továbbá a Nemzeti Kataszteri Nonprofit Kft.
is, feladatait az NFK veszi át csakúgy, mint a Kormányhivatal fent említett feladatait és a feladatokat ellátó
osztályokat.
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