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Tisztelt Partnerünk!
Jelen hírlevelünkkel kívánunk tájékoztatást adni az Ön számára is arról, hogy hamarosan létrejön
a Nemzeti Földügyi Központ (rövidített elnevezéssel NFK). Ezzel összefüggésben szeretnénk
bővebben bemutatni, hogy ez a változás mit jelent Szervezetünk és partnereink munkájában, közös
együttműködésünkben, milyen új feladatok állnak előttünk a szervezeti átalakítás időszakában,
valamint, hogy milyen további eredményeket remélünk a bővített feladatkörrel létrehozott új szervezet
felállításától.
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet helyett Nemzeti Földügyi Központ:
A Kormány döntése alapján 2019. július 1-jén létrejön a Nemzeti Földügyi Központ (NFK), és ezzel
egyidejűleg megszűnik a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA).
Az agrár-kormányzat elkötelezett a magyar földművesek boldogulásának elősegítése iránt, ezért egy
olyan új, központi költségvetési szervként működő integrált, országos hatáskörű szervezetet hoz létre,
amely az NFA jelenlegi feladatkörénél szélesebb, a magyar földekhez kapcsolódó komplex, az állami
tulajdonosi joggyakorláson túlmutató szakmai tevékenységet tud majd ellátni.
Az NFK létrehozásáról szóló 1150/2019. (III. 25.) Korm. határozat alapján a Kormány célja az
államigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése, illetve a földügyi igazgatási
feladatok egy kézben való összpontosítása. Ennek érdekében a jövőben
•

az agrárigazgatáshoz szükséges államigazgatási és kapcsolódó állami feladatokat,

•

az agrár- és földügyi szakigazgatási rendszerek, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonnyilvántartási rendszer működtetését,

•

a Nemzeti Földalapba tartozó földek feletti tulajdonosi jogok gyakorlását,

•

az osztatlan közös tulajdonban álló földek megosztási eljárásával összefüggő feladatok koordinálását

egy új, országos hatáskörű szervezet, az NFK látja majd el.
A Kormány határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges törvénymódosítást az Országgyűlés
2019 áprilisában elfogadta, így a törvényi akadályok is elhárultak az NFK megalakítása elől. Az NFK,
mint központi költségvetési szerv, megalapításának előkészítése jelenleg is zajlik.
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Milyen feladatok összpontosulnak majd az új szervezetnél?
A fentiekből következően az NFK szervezetében, az NFA jelenlegi feladatkörei a korábbi feladatokhoz –
az állami földvagyon-hasznosításhoz és tulajdonosi joggyakorláshoz – képest jelentősen bővülni fognak.
Fontossági sorrendet szinte nem is lehet felállítani az új feladatok között, hiszen a Mezőgazdasági
Parcellaazonosító Rendszer (közismert nevén a MePAR) üzemeltetése az egész hazai agrártámogatási
rendszer alapját képezi és kiemelten fontos, hogy a jövőben is kifogástalanul működhessen.
Óriási jelentőségűek a nemzeti birtokrendezés folyamatának előrehaladása érdekben az osztatlan
közös földtulajdon megszüntetésére tett kormányzati intézkedések, amelyek koordinálását – reményeink
szerint a jelenleginél bővebb anyagi keretek és az érintett tulajdonosok számára egyszerűbb, gyorsabb
eljárások mentén – szintén az NFK fogja végezni. (A feladatot jelenleg a Nemzeti Kataszteri Program
Nonprofit Kft. látja el.)
Az NFK, mint új szervezet, célja továbbá kiemelt hangsúlyt fektetni az olyan, állami földeket és az
azokon gazdálkodókat nagyban érintő agrár ágazati kérdésekre is, mint az állami erdőkkel kapcsolatos
szakmai feladatoknak a jelenleginél hatékonyabb koordinálása, vagy például az öntözéses gazdálkodás
elősegítése, úgyis, mint a XXI. század egyik alapvető természeti kihívásával összefüggő feladatok
megoldása.
Mindezeken túl a Kormány és az Országgyűlés előtt az idei évben több olyan jogszabály-módosítás
elfogadása várható, amely érinteni – bővíteni – fogja az NFK szakmai feladatait. Ezen jogszabálymódosítások várható eredményeire és tartalmára következő hírleveleinkben tervezünk részletesen
kitérni.
Mit jelent az új szervezet létrehozása a jelenlegi szerződéses partnerek számára?
Joggal merül fel a kérdés, hogy az NFA meglévő szerződéses partnerei, illetve a folyamatban lévő
értékesítési, csere, tulajdonosi hozzájárulási, stb. ügyletei vonatkozásában mit jelent a július 1-jei
határidő, illetve az NFK létrejötte? Az NFK az NFA jogutód szervezete, így a folyamatban lévő
ügyek intézése az új szervezet keretein belül folytatódnak, az NFK pedig természetesen változatlan
feltételekkel veszi át a korábbi szerződéses partnereivel fennálló jogviszonyokat. Az Országgyűlés
a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvényt akként egészítette ki, hogy az NFA 2019.
július 1-jén átalakulással megszűnik, és általános jogutódja az NFK. Ez azt jelenti, hogy a fennálló
szerződéses jogviszonyokban az NFK-t fogják illetni mindazon jogok, amelyek az NFA-t illették, és
terhelni mindazon kötelezettségek, amelyek az NFA-t terhelték.
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Reményeink szerint az új szervezet létrejötte azzal is jár majd, hogy az állami földekkel kapcsolatos
ügyek intézését országosan, a jelenleginél több helyszínen, a hivatal vidéki jelenlétének ismételt
biztosításával is lehetővé tudjuk majd tenni, a szerződéses partnerek és állami földügyekben az NFKhoz fordulók ügyintézésének gördülékenyebbé tétele érdekében.
Az NFA által 2010-ben megkezdett feladatok folytatódnak tehát, amelyek mellé újakat is kapott az NFK,
mint új szervezet. Bízunk abban, hogy szervezetileg megerősödve, kibővült jogkörökkel és folyamatos
szakmai kihívásokkal dolgozhatunk tovább, közösen a magyar agrárium működésének alapjait jelentő
földügyi kérdések megoldásában. Munkánk eredményességét az ügyfeleink elégedettsége mutatja,
így továbbra is törekszünk a partnereinkkel való együttműködésre és a felmerülő kérdések, problémák
mielőbbi, hatékony megválaszolására és megoldására.
Amennyiben a hírlevélben leírtakkal összefüggésben vagy más, az állami földekkel kapcsolatos
kérdésben fordulna hozzánk, úgy állunk szíves rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
•

Személyes ügyfélszolgálat: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
(H-Cs 8:00–14:00 , P 8:00–13:30 bejárat a Rózsavölgyi köz felől)

•

Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 195.

•

Telefonszám: +36-1/467-6700

•

Faxszám: +36-1/467-6716

•

E-mail cím: nfa@nfa.gov.hu; ugyfelszolgalat@nfa.gov.hu

•

A szervezet hivatalos honlapja: www.nfa.hu.

Kérjük, hogy kísérje figyelemmel honlapunkat, majd az NFK honlapját, ahonnan közvetlenül
informálódhat a szervezeti átalakítással kapcsolatos változásokról, és a kapcsolattartás mindenkori
módjairól.
Megköszönve megtisztelő figyelmét, további eredményes gazdálkodást kívánok:

Nagy János
elnök
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
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