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       Kizárólag elektronikus úton! 

 

Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal 

Dr. Gál Lakatos Enikő Jegyző részére 

 

 

Tisztelt Jegyző Asszony! 

 

A  földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai 

adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21.§ (1) bekezdésében 

foglaltak alapján kérem, hogy a jelen levelemhez csatolt Hirdetmény dokumentumát az 

önkormányzat hirdetőtábláján kifüggeszteni, az önkormányzat honlapján pedig közzétenni 

szíveskedjen a hirdetményben megjelölt naptól számított 90 nap időtartamra. 

A közzététel illetve kifüggesztés megtörténtéről a hirdetmény egy példányának záradékolásával 

szíveskedjen tájékoztatást nyújtani. 

 

Továbbá kérem, hogy amennyiben a beazonosítatlan személy Berta Tímea  születési név: nem 

ismert, anyja neve: Makkai Valéria születési idő: 1996.05.26. születési hely: ismeretlen, cím: 

Nyírbátor, Vasvári Pál út 17. (adatai technikai passziválásra kerültek 2011.04.13.) természetes 

személy vonatkozásában hivatalosan ismert bármilyen információval vagy esetlegesen nevezett 

leszármazóival kapcsolatban adattal rendelkezik, úgy szíveskedjen hivatalomnak e vonatkozásban is 

tájékoztatást nyújtani. 

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm! 

 

Kisvárda, „elektronikus időbélyegzőn szereplő időpont szerint” 

  

 

Román István 

kormánymegbízott  

nevében és megbízásából

 

 

 

 

Pintérné dr. Székely Erika  

                        osztályvezető 
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H I R D E T M É N Y  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal ingatlanügyi feladatkörében eljáró Földhivatali 

Főosztály Földhivatali Osztály 2. (4600 Kisvárda, Szent György tér 8.) a földeken fennálló osztatlan 

közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-

nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21.§ (1) bekezdése, valamint az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88.§ (1) bekezdés c) 

pontja alapján hirdetményi úton adategyeztetés céljából az alábbi felhívást teszi közzé: 

 

Az eljáró hatóság megnevezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 

Az ügy száma 216656/1/2021. 

Az ügy tárgya Adategyeztetési eljárás  

Az ügyfél neve Berta Tímea (személyes adatok technikai 

passziválásra kerültek 2011.04.13.) 

születési neve: - 

szül: 1996.05.26. 

an:  

Cím: Nyírbátor, Vasvári Pálút 17. 

Az eljárás megindításának napja 2021.11.08. 

Az ügyben érintett ingatlan helyrajzi száma, 

tulajdoni hányada 

Tiszamogyorós külterület 14/4 hrsz.  

(tulajdoni hányad: 3264/20460 ) 

A hirdetmény kifüggesztésének/közlésének napja 2021.12.13. 

A hirdetmény levételének napja 2022.03.13. 

 

Jelen hirdetmény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján 

(www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/dokumentumok/hirdetmenyek) Tiszamogyorós 

Község Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, továbbá a Kormányzati portálon: 

www.hirdetmeny.magyarorszag.hu kerül közzétételre. 

 

Az ingatlanügyi hatóság felhívja azon személyeket, akiknek tudomása van a fent felsorolt 

ingatlan(ok) vonatkozásában tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes 

személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezen 

adatokat az esetlegesen rendelkezésre álló iratok csatolása mellett a hirdetmény közzétételétől 

számított 90 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
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Főosztály Földhivatali Osztály 2. (4600 Kisvárda, Szent György tér 8. email: 

kisvarda.foldhivatal@szabolcs.gov.hu Hivatali kapu rövid neve: SZSZBMKF02) jelentse be.  

 

Amennyiben az adategyeztetés jelen eljárás keretében nem vezet eredményre, az ingatlanügyi hatóság 

hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, ezáltal 

az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen. Az ingatlanügyi hatóság az intézkedéssel egyidejűleg feljegyzi 

az ingatlan tulajdoni lapjára a tulajdoni helyzet rendezetlenségének tényét.  

 

 

 

Kisvárda, „elektronikus időbélyegzőn szereplő időpont szerint” 

  

 

 

 

Román István 

kormánymegbízott  

nevében és megbízásából

 

 

 

Pintérné dr. Székely Erika  

                        osztályvezető 
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