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TOLNA MEGYEI
KORMANYHIVATAL
Iktat6szam: 188952/2021

HIRDETMENY

A Tolna Megyei Kormanyhivatal Foldhivatali F6osztaly Foldhivatali Osztaly 5. Szekszard
mint ingatlaniigyi hat6sag kozigazgatasi hat6sagi eljarast folytat a fOldeken fennall6 osztatlan
kozos tulajdon felszamolasar61 es a f6ldnek min6si116 ingatlanok jogosultjai adatainak
ingatlan-nyilvantartasi rendezeser6l sz616 2020. evi LXXI. torveny (a tovabbiakban: Foktftv.)
21 . §-a alapjan az alabbi ingatlan tulajdoni helyzetenek rendezese erdekeben.

A hirdetmeny kifiiggesztesenek napja:
A hirdetmeny levetelenek napja:

2021.08.19
2021.11.19

Az ingatlan adatai:

Telepiiles:
Tolna
Fekves:
kiilteriilet
Helyrajzi szam:066/198
Erintett tulajdoni hanyad:216/1016
Az ingatlan-nyilvantartasban bejegvzett tulajdonos adatai:

Nev:
Sziiletesi bely:
Sziiletesi ido:
Anyja neve:
Lakcime:
Egyeb adat:

Kiss Janosne sz.:

1. Felhivom a figyelmet, hogy akinek tudomasa van a tulajdonoskent bejegyzett szemely
hianyz6 termeszetes szemelyazonosit6 adatair61, tart6zkodasi helyer61, illetve
halalanak id6pontjar61, ugy ezt a hirdetmeny kozzetetelet61 szamitott 90 napon belill
az ingatlaniigyi hat6sag reszere jelentse be.

2. Az ingatlanilgyi hat6sag hivatalb6l megallapitja, hogy az ingatlan-nyilvantartasba
bejegyzett szemely nem beazonosithat6, es ezaltal az ingatlan tulajdoni helyzete
rendezetlen, ha
- a fenti hatarido eredmenyteleniil telt el, vagy
Foldhivatali Foosztaly
Foldhivatali Osztaly 5.
71 00 Szekszard Szechenyi utca 54-58; Tel: 74/555-260, Fax: 74/555-261
E-mail: szekszard.foldhivatal@tolna.gov.hu; Honlap: www. kormanyhivatal.hu

- az adatfeltarassal beazonositott, valamint az adatfeltarassal nem erintett
termeszetes szemely halalanak idopontja az egy ev hatarido elteltet kovetoen
sem valt ismertte.
3.

Az ingatlaniigyi hat6sag a 2. pontban megjelOlt intezkedesevel egyidejiileg feljegyzi
az ingatlan tulajdoni lapjara a tulajdoni helyzet rendezetlensegenek tenyet.

4. Az ingatlaniigyi hat6sagnak a tulajdoni helyzet rendezetlensegenek megallapitasar61
sz616 dontesenek veglegesse valasat koveto 60. napon a nem beazonosithat6
szemelynek az ingatlan-nyilvantartas szerinti tulajdonaban all6 ingatlana (tulajdoni
illetosege) a Foktftv. 25. § (1) bekezdese ertelmeben a torveny erejenel fogya a
Magyar Allam tulajdonaba keriil.

A Foktftv. 21. § (1) bekezdese bekezdese alapjan hirdetmeny 90 napos idotartamra
kozzetetelre keriil az ingatlan fekvese szerinti telepillesi onkormanyzat hirdetotablajan es
honlapjan, az ingatlaniigyi hat6sag honlapjan, valamint a kormanyzati portalon.

Szekszard, 2021. augusztus 19.
Dr. Horvath Kalman kormanymegbizott neveben es megbizasab61:

Zaradek:
A hirdetmeny kiftiggesztesenek napja: 2021. 08. 27.
A hirdetmeny levetelenek napja:
2021. 11. 26.
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Ftildhivatali F6osztaly
Foldhivatali Osztaly 5.
7100 Szekszard Szechenyi utca 54-58; Tel: 74/555-260, Fax: 74/555-261
E-mail: szekszard.foldhivatal@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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TOLNA MEGYEI
KORMANYHIVATAL
Iktat6szam: 188963/2021

HIRDETMENY

A Tolna Megyei Konnanyhivatal Foldhivatali Foosztaly Foldhivatali Osztaly 5. Szekszard
mint ingatlaniigyi hat6sag kozigazgatasi hat6sagi eljarast folytat a fdldeken fennall6 osztatlan
kozos tulajdon felszamolasar61 es a f6ldnek minostilo ingatlanok jogosultjai adatainak
ingatlan-nyilvantartasi rendezeserol sz616 2020. evi LXXI. torveny (a tovabbiakban: Foktftv.)
21. §-a alapjan az alabbi ingatlan tulajdoni helyzetenek rendezese erdekeben.

A hirdetmeny kifiiggesztesenek napja:
A hirdetmeny levetelenek napja:

2021.08.23
2021.11.23

Az ingatlan adatai:
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j Szam:
I
lktatva:

Telepiiles:
Tolna
Fekves:
kiilteriilet
Helyrajzi szam:039/44
Erintett tulajdoni hanyad:1636/3019
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2021 AUG 26.

Elos zam:

Az ingatlan-nyilvantartasban bejegyzett tulajdonos adatai:

Nev:
Sziiletesi bely:
Sziiletesi ido:
Anyja neve:
Lakcime:
Egyeb adat:

Varga Maria

1. Felhivom a figyelmet, hogy akinek tudomasa van a tulajdonoskent bejegyzett szemely
hianyz6 termeszetes szemelyazonosit6 adatair61, tart6zkodasi helyerol, illetve
halalanak idopontjar6l, ugy ezt a hirdetmeny kozzeteteletol szamitott 90 napon belill
az ingatlaniigyi hat6sag reszere jelentse be.

2. Az ingatlaniigyi hat6sag hivatalb61 megallapitja, hogy az ingatlan-nyilvantartasba
bejegyzett szemely nem beazonosithat6, es ezaltal az ingatlan tulajdoni helyzete
rendezetlen, ha
- a fenti hatarido eredmenyteleni.il telt el, vagy
Foldhivatali F6osztaly

Fo\dn\vata\\ Oszta\~ s.
7100 Szekszard Szechenyi utca 54-58; Tel: 741555-260, Fax: 741555-261
E-mail: szekszard.foldhivatal@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu

- az adatfeltanissal beazonositott, valamint az adatfeltarassal nem erintett
termeszetes szemely halalanak idopontja az egy ev hatarido elteltet kovetoen
sem valt ismertte.
3.

Az ingatlaniigyi hat6sag a 2. pontban megjelOlt intezkedesevel egyidejiileg feljegyzi
az ingatlan tulajdoni lapjara a tulajdoni helyzet rendezetlensegenek tenyet.

4. Az ingatlaniigyi hat6sagnak. a tulajdoni helyzet rendezetlensegenek megallapitasar61
sz616 dontesenek veglegesse valasat koveto 60. napon a nem beazonosithat6
szemelynek az ingatlan-nyilvantartas szerinti tulajdonaban all6 ingatlana (tulajdoni
illetosege) a Foktftv. 25. § (1) bekezdese ertelmeben a torveny erejenel fogya a
Magyar Allam tulajdonaba keriil.

A Foktftv. 21. § (1) bekezdese bekezdese alapjan hirdetmeny 90 napos idotartamra
kozzetetelre keriil az ingatlan fekvese szerinti telepiilesi onkormanyzat hirdetotablajan es
honlapjan, az ingatlaniigyi hat6sag honlapjan, valamint a kormanyzati portalon.

Szekszard, 2021. augusztus 23.
Dr. Horvath Kalman kormanymegbizott neveben es megbizasab61:

Zaradek:
A hirdetmeny kifilggesztesenek napja: 2021. 08. 27.
A hirdetmeny levetelenek napja:
2021. 11. 26.
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Bue ~s.ne Meszar~ Valeria
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Fllldhivatali Fiiosztaly
Foldhivatali Osztaly 5.
7100 Szekszard Szechenyi utca 54-58; Tel : 74/555-260, Fax: 74/555-261
E-mail: szekszard.foldhivatal@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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TOLNA MEGYEI
KORMANYHIVATAL
Iktat6szam: 188961/2021

HIRDETMENY

A Tolna Megyei Kormanyhivatal Foldhivatali Foosztaly Foldhivatali Osztaly 5. Szekszard
mint ingatlaniigyi hat6sag kozigazgatasi hat6sagi eljarast folytat a fdldeken fennall6 osztatlan
kozos tulajdon felszamolasar61 es a f6ldnek minosillo ingatlanok jogosultjai adatainak
ingatlan-nyilvantartasi rendezeserol sz616 2020. evi LXXI. torveny (a tovabbiakban: Foktftv.)
21. §-a alapjan az alabbi ingatlan tulajdoni helyzetenek rendezese erdekeben.

A hirdetmeny kifiiggesztesenek napja:
A hirdetmeny levetelenek napja:

2021.08.19
2021.11.19
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Az ingatlan adatai:
lktatva :

Telepiiles:
Tolna
Fekves:
kiilteriilet
Helyrajzi szam:066/198
Erintett tulajdoni hanyad:14/1016

Eliiszam

2021 AUG 26.
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Az ingatlan-nyilvantartasban bejegyzett tulajdonos adatai:

Nev:
Sziiletesi bely:
Sziiletesi ido:
Anyja neve:
Lakcime:
Egyeb adat:

Revai Janosne sz.:

1. Felhivom a figyelmet, hogy akinek tudomasa van a tulajdonoskent bejegyzett szemely
hianyz6 tenneszetes szemelyazonosft6 adatair6l, tart6zkodasi helyerol , illetve
halalanak idopontjar61, ugy ezt a hirdetmeny kozzeteteletol szamitott 90 napon belill
az ingatlanilgyi hat6sag reszere jelentse be.

2. Az ingatlaniigyi hat6sag hivatalb61 megallapitja, hogy az ingatlan-nyilvantartasba
bejegyzett szemely nem beazonosithat6, es ezaltal az ingatlan tulajdoni helyzete
rendezetlen, ha
- a fenti hatarido eredmenytelenill telt el, vagy
Foldhivatali Foosztaly
Foldhivatali Osztaly 5.
7100 Szekszard Szechenyi utca 54-58; Tel: 74/555-260, Fax: 74/555-261
E-mail: szekszard.foldhivatal@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu

!·

- az adatfeltarassal beazonositott, valamint az adatfeltarassal nem erintett
termeszetes szemely halalanak id6pontja az egy ev hatarid6 elteltet kovet6en
sem valt ismertte.
3.

Az ingatlaniigyi hat6sag a 2. pontban megjelOlt intezkedesevel egyidejiileg feljegyzi
az ingatlan tulajdoni lapjara a tulajdoni helyzet rendezetlensegenek tenyet.

4. Az ingatlaniigyi hat6sagnak a tulajdoni helyzet rendezetlensegenek megallapitasar61
sz616 dontesenek veglegesse valasat koveto 60. napon a nem beazonosithat6
szemelynek az ingatlan-nyilvantartas szerinti tulajdonaban all6 ingatlana (tulajdoni
illet6sege) a Foktftv. 25. § (1) bekezdese ertelmeben a torveny erejenel fogva a
Magyar Allam tulajdonaba keriil.

A Foktftv. 21. § (1) bekezdese bekezdese alapjan hirdetmeny 90 napos id6tartamra
kozzetetelre keriil az ingatlan fekvese szerinti telepiilesi onkormanyzat hirdet6tablajan es
honlapjan, az ingatlaniigyi hat6sag honlapjan, valamint a kormanyzati portalon.

Szekszard, 2021. augusztus 19.
Dr. Horvath Kalman kormanymegbizott neveben es megbizasab61:

Zaradek:
A hirdetmeny kifilggesztesenek napja: 2021. 08. 27.
A hirdetmeny levetelenek napja:
2021. 11. 26.
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Flildhivatali Foosztaly
Foldhivatali Osztaly 5.
7100 Szekszard Szechenyi utca 54-58; Tel: 74/555-260, Fax: 74/555-261
E-mail: szekszard.foldhivatal@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu

2021 -08- z 5

TOLNA MEGYEI
KORMANYHIVATAL
lktat6szam: 188959/2021

HIRDETMENY

A Tolna Megyei Kormanyhivatal Foldhivatali F6osztaly Foldhivatali Osztaly 5. Szekszard
mint ingatlaniigyi hat6sag kozigazgatasi hat6sagi eljarast folytat a f6ldeken fennall6 osztatlan
kozos tulajdon felszamolasar61 es a f6ldnek min6stil6 ingatlanok jogosultjai adatainak
ingatlan-nyilvantartasi rendezeserol sz616 2020. evi LXXI. torveny (a tovabbiakban: Foktftv.)
21. §-a alapjan az alabbi ingatlan tulajdoni helyzetenek rendezese erdekeben.

A hirdetmeny kifiiggesztesenek napja:
A hirdetmeny levetelenek napja:

2021.08.19
2021.11.19
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Az ingatlan adatai:
lktatva:

Telepiiles:
Tolna
Fekves:
kiilteriilet
Helyrajzi szam:066/198
Erintett tulajdoni hanyad:360/1016

2021 AUG 26.

Az ingatlan-nyilvantartasban bejegvzett tulajdonos adatai:

Nev:
Sziiletesi bely:
Szilletesi ido:
Anyja neve:
Lakcime:
Egyeb adat:

Pajtas Jozsef

7100 Szekszard

l. Felhivom a figyelmet, hogy akinek tudomasa van a tulajdonoskent bejegyzett szemely
hianyz6 tenneszetes szemelyazonosit6 adatair6I. tart6zkodasi helyer6l, illetve
halalanak id6pontjar61, ugy ezt a hirdetmeny kozzetetelet61 szamitott 90 napon beltil
az ingatlaniigyi hat6sag reszere jelentse be.

2. Az ingatlaniigyi hat6sag hivatalb61 megallapitja, hogy az ingatlan-nyilvantartasba
bejegyzett szemely nem beazonosithat6, es ezaltal az ingatlan tulajdoni helyzete
rendezetlen, ha
- a fenti hatarido eredmenytelentil telt el, vagy
Foldhivatali Foosztaly
Foldhivatali Osztaly 5.
7100 Szekszard Szechenyi utca 54-58; Tel: 74/555-260, Fax: 74/555-261
E-mail: szekszard.foldhivatal@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu

- az adatfeltarassal beazonositott, valamint az adatfeltarassal nem erintett
termeszetes szemely halalanak idopontja az egy ev hatarido elteltet kovetoen
sem valt ismertte.
3.

Az ingatlaniigyi hat6sag a 2. pontban megjelolt intezkedesevel egyidejiileg feljegyzi
az ingatlan tulajdoni lapjara a tulajdoni helyzet rendezetlensegenek tenyet.

4. Az ingatlaniigyi hat6sagnak a tulajdoni helyzet rendezetlensegenek megallapitasar61
sz616 dontesenek veglegesse valasat koveto 60. napon a nem beazonosithat6
szemelynek az ingatlan-nyilvantartas szerinti tulajdonaban all6 ingatlana (tulajdoni
illetosege) a Foktftv. 25. § (1) bekezdese ertelmeben a torveny erejenel fogya a
Magyar Allam tulajdonaba keriil.

A Foktftv. 21. § (1) bekezdese bekezdese alapjan hirdetmeny 90 napos idotartamra
kozzetetelre keriil az ingatlan fekvese szerinti telepillesi onkormanyzat hirdetotablajan es
honlapjan, az ingatlaniigyi hat6sag honlapjan, valamint a kormanyzati portalon.

Szekszard, 2021. augusztus 19.
Dr. Horvath Kalman kormanymegbizott neveben es megbizasab61:

Zaradek:
A hirdetmeny kifiiggesztesenek napja: 2021. 08. 27.
A hirdetmeny levetelenek napja:
2021. 11. 26.

Ezerne dr. Huber Ev

Foldhivatali Foosztaly
FOldhivatali Osztaly 5.
7100 Szekszard Szechenyi utca 54·58; Tel: 74/555-260, Fax: 74/555-261
E-mail: szekszard.foldhivatal@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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Iktat6szam: 188957/202 I

HIRDETMENY

A Tolna Megyei Kormanyhivatal Foldhivatali Foosztaly Foldhivatali Osztaly 5. Szekszard
mint ingatlaniigyi hat6sag kozigazgatasi hat6sagi eljarast folytat a f6ldeken fennall6 osztatlan
kozos tulajdon felszamolasar61 es a foldnek minosillo ingatlanok jogosultjai adatainak
ingatlan-nyilvantartasi rendezeserol sz616 2020. evi LXXI. torveny (a tovabbiakban: Foktftv.)
21. §-a alapjan az alabbi ingatlan tulajdoni helyzetenek rendezese erdekeben.

A hirdetmeny kifiiggesztesenek napja:
A hirdetmeny levetelenek napja:

2021.08.19
2021.11.19
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Az ingatlan adatai:

Telepiiles:
Fekves:

1-szam

Tolna
kiilterillet

I

~::!;:!'::~~~~~~;:yad:216/8872

EIOszarrC

Az ingatlan-nyilvantartasban bejegyzett tulajdonos adatai:

Nev:
Sziiletesi bely:
Sziiletesi ido:
Anyja neve:
Lakcime:
Egyeb adat:
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Kiss Janosne sz.:

1. Felhivom a figyelmet, hogy akinek tudomasa van a tulajdonoskent bejegyzett szemely
hianyz6 termeszetes szemelyazonosit6 adatair61, tart6zk.odasi helyerol, illetve
halalanak idopontjar61, ugy ezt a hirdetmeny kozzeteteletol szamitott 90 napon belill
az ingatlaniigyi hat6sag reszere jelentse be.

2. Az ingatlaniigyi hat6sag hivatalb61 megallapitja, hogy az ingatlan-nyilvantartasba
bejegyzett szemely nem beazonosithat6, es ezaltal az ingatlan tulajdoni helyzete
rendezetlen, ha
- a fenti hatarido eredmenyteleniil telt el, vagy
Foldhivatali Foosztaly
Foldhivatali Osztaly 5.
7100 Szekszard Szechenyi utca 54-58; Tel: 74/555-260, Fax: 74/555-261
E-mail: szekszard.foldhivatal@tolna.gov.hu: Honlap: www.kormanyhivatal. hu

- az adatfeltarassal beazonositott, valamint az adatfeltarassal nem erintett
termeszetes szemely halalanak idopontja az egy ev hatarido elteltet kovetoen
sem valt ismertte.
3.

Az ingatlaniigyi hat6sag a 2. pontban megjelOlt intezkedesevel egyidejiileg feljegyzi
az ingatlan tulajdoni lapjara a tulajdoni helyzet rendezetlensegenek tenyet.

4. Az ingatlaniigyi hat6sagnak a tulajdoni helyzet rendezetlensegenek megallapitasar61
sz616 dontesenek veglegesse valasat koveto 60. napon a nem beazonosithat6
szemelynek az ingatlan-nyilvantartas szerinti tulajdonaban all6 ingatlana (tulajdoni
illetosege) a Foktftv. 25. § (1) bekezdese ertelmeben a torveny erejenel fogya a
Magyar Allam tulajdonaba keriil.

A Foktftv. 21. § (1) bekezdese bekezdese alapjan hirdetmeny 90 napos idotartamra
kozzetetelre keriil az ingatlan fekvese szerinti telepillesi onkormanyzat hirdetotablajan es
honlapjan, az ingatlaniigyi hat6sag honlapjan, valamint a kormanyzati portalon.

Szekszard, 2021. augusztus 19.
Dr. Horvath Kalman kormanymegbizott neveben es megbizasab61:

Zaradek:

A hirdetmeny kifilggesztesenek napja: 2021. 08. 27.
A hirdetmeny levetelenek napja:
2021. 11. 26.
Ezerne dr. Huber Ev

Ft>ldhivatali Foosztaly
Foldhivatali Osztaly 5.
7100 Szekszard Szechenyi utca 54-58; Tel: 74/555-260, Fax: 74/555-261
E-mail: szekszard.foldhivatal@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu

es megbizasabol:
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