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TOLNA MEGYEI
KORMANYHIVATAL
Iktat6szam: 188960/2021

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 foldnek min6sii16 ingatlanok jogosultjai adatainak
ingatlan-nyilvantartasi rendezeser61 sz616 2020. evi LXXI. torveny (a tovabbiakban: Foktftv.)
22. §-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:

szam/\l· i~fjl_f ____ :~)c ~(

Teleptiles: Tolna
Fekves:
kiilteriilet
Helyrajzi szam:
066/198
Erintett tulajdoni hanyad: 28/1016

lktatva :

2021 AUG Z6.

Az ingatlan-nyilvantartasban bejegyzett tulajdonos adatai:

Nev: Kasza Anna
Sziiletesi hely:
Sziiletesi ido:
Anyja neve:
Lakcime:
Egyeb adat:

Az ingatlan tulajdonjoga tekinteteben erdekelt szemely a hirdetmeny kozzetetelet61 szAmitott
1 even beliil igazolhatja, hogy:
1. tulajdonjogot keletkeztet6 okirat szerint az ingatlannak 6 a tulajdonosa, vagy
2. a tulajdonjoganak megallapitasara iranyul6 eljarast meginditotta, es az erre iranyul6
eljaras folyamatban van.

Foldhivatali Foosztaly
Foldhivatali Osztaly 5.
7100 Szekszard, Szechenyi utca 54-58.; Tel: 75/555-260, Fax: 75/555-260
E-mail: szekszard.foldhivatal@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu

3. Az ingatlaniigyi hat6sag hivatalb61 megallapitja, hogy az ingatlan-nyilvantartasba
bejegyzett szemely nem beazonosithat6, es ezaltal az ingatlan tulajdoni helyzete
rendezetlen, ha
- a fenti egy ev hatarido eredmenyteleniil telt el, vagy
- az adatfeltarassal beazonositott, valamint az adatfeltarassal nem erintett
termeszetes szemely halalanak id6pontja az egy ev hatarido elteltet kovet6en
sem valt ismertte.
4.

Az ingatlaniigyi hat6sag a 3. pontban megjelolt intezkedesevel egyidejiileg feljegyzi
az ingatlan tulajdoni lapjara a tulajdoni helyzet rendezetlensegenek tenyet.

5. 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. § (I) bekezdese es 22. § (2) bekezdese alapjan hirdetmeny 1 eves 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:
2022. 08. 30.

Ezerne dr. Huber

FOldhivatali Foosztaly
7100 Szekszard, Szechenyi utca 54-58.; Tel: 75/555-260. Fax: 75/555-260
E-mail: szekszard.foldhivatal@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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TOLNA MEGYEI
KOR.MANYHIVATAL
lktat6szam: 188962/2021

HIRDETMENY

A Tolna Megyei Kormanyhivatal Foldhivatali Foosztaly FOldhivatali Osztaly 5. (Szekszard)
mint ingatlaniigyi hat6sag kozigazgatasi hat6sagi eljarast folytat a fOldeken fennal16 osztatlan
kozos tulajdon felszamolasar61 es a foldnek minosillo ingatlanok jogosultjai adatainak
ingatlan-nyilvantartasi rendezeserol sz616 2020. evi LXXI. torveny (a tovabbiakban: Foktftv.)
22. §-a alapjan az alabbi ingatlan tulajdoni helyzetenek rendezese erdekeben.

A hirdetmeny kifiiggesztesenek napja:
A hirdetmeny levetelenek napja:

2021.08..16
2021. 11. 16

Az ingatlan adatai:
! S zam :

Telepiiles: Tolna
Fekves:
kiilteriilet
Helyrajzi szam:
039/44
Erintett tulajdoni hanyad: 34/3019
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Az ingatlan-nvilvantartasban bejegvzett tulajdonos adatai:
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Nev: Vass Jozsef
Sziiletesi bely:
Sziiletesi ido:
Anyja neve:
Lakcime:
Egyeb adat:
Az ingatlan tulajdonjoga tekinteteben erdekelt szemely a hirdetmeny kozzeteteletol szamitott
l even beliil igazolhatja, hogy:
1. tulajdonjogot keletkeztet6 okirat szerint az ingatlannak 6 a tulajdonosa, vagy
2. a tulajdonjoganak megallapitasara iranyul6 eljarast meginditotta, es az erre iranyul6
eljaras folyamatban van.

Foldhivatali Foosztaly
Foldhivatali Osztaly 5.
7100 Szekszard. Szechenyi utca 54-58.: Tel: 75/555-260. Fax: 75/555-260
E-mail: szekszard.foldhivatal@tolna.gov.hu: Honlap: www.konnanyhivatal.hu
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3. Az ingatlaniigyi hat6sag hivatalb61 megallapitja, hogy az ingatlan-nyilvantartasba
bejegyzett szemely nem beazonosithat6, es ezaltal az ingatlan tulajdoni helyzete
rendezetlen, ha
- a fenti egy ev hatarido eredmenytelenUl telt el, vagy
- az adatfeltarassal beazonositott, valamint az adatfeltarassal nem erintett
termeszetes szemely halalanak idopontja az egy ev hatarido elteltet kovetoen
sem valt ismertte.
4.

Az ingatlaniigyi hat6sag a 3. pontban megjelolt intezkedesevel egyidejiileg feljegyzi
az ingatlan tulajdoni lapjara a tulajdoni helyzet rendezetlensegenek tenyet.

5. Az ingatlaniigyi hat6sagnak a tulajdoni helyzet rendezetlensegenek megallapitasar61
sz616 dontesenek veglegesse valasat ki>veto 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 es 22. § (2) bekezdese alapjan hirdetmeny I eves idotartamra
kozzetetelre kerul az ingatlan fekvese szerinti telepUlesi onkormany:zat hirdetotablajan es
honlapjan, az ingatlaniigyi hat6sag honlapjan, valamint a kormanyzati portalon.

Szekszard, 2021. augusztus 16.
Dr. Horvath Kalman konnanymegbizott neveben es megbizasab61:

Zaradek:
A hirdetmeny kifilggesztesenek napja: 2021. 08. 27.
A hirdetmeny levetelenek napja:
2022. 08. 30.

Ezerne dr. Huber

Foldhivatali Foosztaly
Foldhivatali Osztaly 5.
7100 Szekszard, Szechenyi utca 54-58.; Tel: 75/555-260, Fax: 75/555-260
E-mail: szekszard.foldhivatal@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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TOLNA MEGYEI
KORMANYHIVATAL
Iktat6szam: 188964/2021

HIRDETMENY

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

A hirdetmeny kifiiggesztesenek napja:
A hirdetmeny levetelenek napja:

2021. 08 .. 16
2021. 11. 16

Az ingatlan adatai:

- --·-- . ·- .. ·-·- - ·-.

Telepiiles: Tolna
Fekves:
kiilteriilet
Helyrajzi szam:
039/44
Erintett tulajdoni hanyad: 1636/3019
Az ingatlan-nyilvantartasban bejegyzett tulajdonos adatai:

Szam:
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Nev: Varga Maria
Sziiletesi bely:
Szilletesi ido:
Anyja neve:
Lakcime:
Egyeb adat:

-

Az ingatlan tulajdonjoga tekinteteben erdekelt szemely a hirdetmeny kozzeteteletol szamitott
1 even beliil igazolhatja, hogy:
I. tulajdonjogot keletkezteto okirat szerint az ingatlannak o a tulajdonosa, vagy
2. a tulajdonjoganak megallapitasara iranyul6 eljarast meginditotta, es az erre iranyul6
eljaras folyamatban van.

Foldhivatali Foosztaly
Foldhivatali Osztaly 5.
7100 Szekszard, Szechenyi utca 54-58.; Tel: 75/555-260, Fax: 75/555-260
E-mail: szekszard.foldhivatal@tolna.gov.hu; Honlap: www. kormanyhivatal. hu
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3. Az ingatlaniigyi hat6sag hivatalb61 megallapitja, hogy az ingatlan-nyilvantartasba
bejegyzett szemely nem beazonosithat6, es ezaltal az ingatlan tulajdoni helyzete
rendezetlen, ha
- a fenti egy ev hatarido eredmenytelenlil telt el, vagy
- az adatfeltarassal beazonositott, valamint az adatfeltarassal nem erintett
termeszetes szemely halalanak idopontja az egy ev hatarido elteltet kovetoen
sem valt ismertte.
4.

Az ingatlaniigyi hat6sag a 3. pontban megjelolt intezkedesevel egyidejiileg feljegyzi
az ingatlan tulajdoni lapjara a tulajdoni helyzet rendezetlensegenek tenyet.

5. 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. § (l) bekezdese es 22. § (2) bekezdese alapjan hirdetmeny I eves idotartamra
kozzetetelre keriil az ingatlan fekvese szerinti telepiilesi onkormanyzat hirdetotablajan es
honlapjan, az ingatlaniigyi hat6sag honlapjan, valamint a kormanyzati portalon.

Szekszard, 2021. augusztus 16.
Dr. Horvath Kalman kormanymegbizott neveben es megbizasab61:

Zaradek:
A hirdetmeny kifiiggesztesenek napja:
A hirdetmeny levetelenek napja:

Foldhivatali Foosztaly
Foldhivatali Osztaly 5.
7100 Szekszard, Szechenyi utca 54-58.; Tel: 75/555-260, Fax: 75/555-260
E-mail: szekszard.foldhivatal@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu

