A Földrajzinév-bizottság (FNB)
A földfelszín természetes, illetve ember alkotta alakulatainak, részleteinek (hegyek, vizek, szigetek,
tengerek, falvak, városok, országok stb.) egységes elvek szerinti elnevezéséhez és névhasználatához fontos
társadalmi érdek fűződik. Annak ellenére, hogy e neveket elsősorban és legnagyobb számban a térképeken
találjuk, használatuk megjelenik a mindennapi élet, az emberi kapcsolatok legkülönbözőbb területein.
A térképi névhasználattal közvetlen kapcsolatban álló szakemberek részvételével 1963-ban létrehozott első
földrajzinév-bizottság szervezetileg még szorosan kötődött az akkori hazai földmérési és térképészeti
főhatósághoz. Az 1980-as évek végére nyilvánvalóvá vált, hogy a földrajzi nevekre vonatkozó döntés,
illetve a névhasználat a térképek előállításában és használatában érintett szakembereken túl a társadalmi,
gazdasági és tudományos területek széles körét érinti. Ennek felismerésével és a jogszabályok megfelelő
módosításával 1989-ben létrehozták a leginkább érdekelt szakterületek (térképészet, nyelvtudomány,
oktatás, közlekedés, vízügy, természetvédelem, közigazgatás, nemzetiségek, külügy stb.) képviselőinek
bevonásával – a térképészet kormányzati felügyeletét ellátó agrártárca által működtetett – Földrajzinévbizottságot. Az azóta eltelt időszak tapasztalatai, illetve jogfejlődése megérlelték az igényt egy olyan új
rendelet iránt, amely egységes rendszerben kezeli a magyarországi földrajzi nevek fogalomkörét, és
szóhasználatában igazodik a hatályos jogszabályok kifejezéseihez.
A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló, 2011-ben és 2012ben módosított 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet alapján a Földrajzinév-bizottság új összetételben
továbbra is a Vidékfejlesztési Minisztériumban működik.
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Minisztérium Földmérési
és Távérzékelési Intézet
Vidékfejlesztési
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Belügyminisztérium
Miniszterelnökség
Honvédelmi
Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési
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Szakterülete
Nagy méretarányú állami térképekkel összefüggő földrajzi
nevek, illetve a földrajzi nevek nyilvántartása
Természetvédelem és vízügy
Helyi önkormányzatok
Külhoni magyar földrajzi nevek
Közepes és kis méretarányú állami térképek, illetve a
honvédelmi célú térképészet
Területfejlesztés, vasúti közlekedés, közúti közlekedés, a
légi közlekedés, úthálózat, postai és hírközlési ügyek
Külföldi államok magyar neve

Arató György

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Kezán András

Központi Statisztikai
Hivatal

Kaán Miklósné
Dr. Keszler Borbála
Dr. Gerstner Károly
Dr. Tringli István
Kovács Anikó
Dr. Gercsák Gábor

MTA Magyar Nyelvi
Bizottság
MTA Nyelvtudományi
Intézet
MTA Történettudományi
Intézet
MTA Földrajztudományi
Kutatóintézet
ELTE Térképtudományi
és Geoinformatikai
Tanszék
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Közoktatás és a kulturális értékek védelme, nemzetiségi
nyelvű földrajzi nevek
A Magyarország Helységnévtára és Helységnévkönyve
szerkesztése, valamint a népszámlálás és a
településstatisztika
Földrajzi nevek helyesírása
Földrajzi nevek névtani, nyelvjárási kérdései
Földrajzi nevek történeti háttere
Földrajzi tájbeosztásokkal összefüggő földrajzi nevek
Térképtudomány, geoinformatika

