
 
 
 
 

 
        
        
                                            XIX/1131/4/2010. 

 
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 

  
aallaappííttóó  ookkii rraattaa  

 
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet alapító okiratát államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2010. szeptember 1-
jei hatállyal, a következők szerint adom ki:  
 
1. A költségvetési szerv elnevezése: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
   Idegen neve: National Land Fund Managing Organization 

Rövid neve: NFA 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. 
 
3. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma:  

Alapító szerv: Vidékfejlesztési Minisztérium 
Alapításának időpontja:  2010. szeptember 1. 

 
4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a Nemzeti 
Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 
 
5. A költségvetési szerv működési/illetékességi köre: országos, feladatait központi 
szervezete és területi (megyei) szervezeti egységei útján látja el 
 
6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: Vidékfejlesztési Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth tér 11. 
 
7. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó 
 
8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
a) a Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam nevében – a Nemzeti Földalapról szóló 2010. 
évi LXXXVII. törvényben meghatározottak szerint – gyakorolja a tulajdonosi jogokat és 
kötelezettségeket, 
b) a Nemzeti Földalappal kapcsolatos polgári jogviszonyokban képviseli a Magyar Államot, 
c) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 
LXXXVII. törvényben meghatározott célok, valamint a földbirtok-politikai irányelvek szerint 
hasznosítja, 
d) közreműködik a kedvezőtlen birtokszerkezetek javításában, 
e) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekről vagyonnyilvántartást vezet. 
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9. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
Az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való ésszerű és a földbirtok-politikai 
céloknak megfelelő gazdálkodás, továbbá a termőföldnek a mezőgazdasági termelés ökológiai 
feltételeire, valamint a gazdaságosság és a jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel 
történő hasznosításának elősegítése, a családi gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet 
kialakításának előmozdítása. 
 
Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 
 
 841151 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 841104 Területi általános igazgatási szervek 
tevékenysége 
 
10. A költségvetési szerv vezetője és kinevezési rendje: az NFA elnökét a miniszter nevezi 
ki és menti fel, valamint gyakorolja felette a további munkáltatói jogokat. Az NFA 
elnökhelyetteseit az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, a további munkáltatói 
jogokat az elnök gyakorolja felettük.  
 
11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: az NFA 
elnökére, elnökhelyetteseire és alkalmazottaira a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. 
évi LVIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkáltatói jogok gyakorlásának részletes 
szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 
   
12. A költségvetési szerv a Nemzeti Földalapról szóló törvény hatálya alá tartozó 
ingatlanokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek tekintetében az NFA létrejöttének 
napjával jogutódja az MNV Zrt.-nek (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.).  
 
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a költségvetési szerv Szervezeti és 
Működési Szabályzata szabályozza. 
 
Budapest, 2010. szeptember „     „ 
 

Dr. Fazekas Sándor 
 

  


