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H I R D E T M É N Y  

Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek 

minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. 

törvény (Foktftv.) 22. §-a alapján a jelen hirdetményt teszi közzé a kormányzati portálon, az 

ingatlanügyi hatóság honlapján és az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján 

illetőleg hirdetőtábláján, az érintett ingatlan(ok) jogi helyzetének rendezése céljából. 

Az alább megjelölt föld ingatlan(ok) ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa(i) születési évétől 

számítva 120 év eltelt, és e személy(ek) halálának időpontjára hiteles adat nem áll rendelkezésre. 

Az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság ezúton felhívja a figyelmet arra, hogy akinek tudomása van a 

tulajdonosként bejegyzett személy(ek) hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási 

helyéről, illetőleg halálának időpontjáról, úgy ezt – a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül 

– az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be. 

A hatóság továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy 

– a hirdetmény közzétételétől számított 1 éven belül – igazolhatja, hogy tulajdonjogot keletkeztető okirat 

szerint az ingatlannak ő a tulajdonosa, vagy a tulajdonjogának megállapítására irányuló eljárást 

megindította, és ez az eljárás folyamatban van. 

Amennyiben a fenti, 1 éves határidő eredménytelenül telik el, vagy az érintett személy halálának 

időpontja ezen idő alatt sem válik ismertté, úgy az ingatlanügyi hatóság az ingatlan tulajdoni lapjára 

feljegyzi a tulajdoni helyzet rendezetlenségének tényét. 

A tulajdonosként bejegyzett személy – ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló – természetes 

személyazonosító adatai és lakcíme: 

családi és utóneve: Végh Sándor 

születési családi és utóneve: - 

születési helye: - 

születési ideje: 1895 

anyja születési családi és utóneve: Patkó Irma 

lakcíme: 9700 SZOMBATHELY Akacs Mihály utca 67. 

Az ingatlan(ok) helyrajzi száma (művelési ága): 

Molnaszecsőd külterület 0121/3 (legelő) 

  



 

 

A hirdetmény közzétételének napja: 2021. augusztus 27. 

A bejelentés megtételére nyitva álló határidő utolsó napja: 2021. november 25. 

A hirdetmény levételének napja: 2021. november 26. 

Az ügy iktatószáma: 125767/2021 

Körmend, 2021. augusztus 27. 
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