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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 (továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján jelen 
tartalmú hirdetményt teszi közzé. 
 
A hirdetmény közzétételének napja: 2023. március 03. 
 
A hirdetmények levételének napja: 2023. május 31. 
 
Eljáró hatóság megnevezése: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal  
                                                    Földhivatali Főosztály 
                                                    Földhivatali Osztály 3. 
 
Az ügy száma: 131544-2/2023. 
 
Az ügy tárgya: A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-
nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 21. § alapján. 
 
Az ingatlan helyrajzi száma: Nagymágocs külterület 0281/9 
 
A tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló 
természetes személyazonosító adatai és lakcíme: 
 
neve: Juhász Antal 
születési neve: - 
születési helye:- 
születési ideje: - 
anyja neve: - 
lakcíme: 5900 Orosháza, Bethlen Gábor utca 9. 
 
A hirdetmény a Foktftv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 90 napra 
közzétételre kerül az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és 
hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon. 
 
A kormányhivatal felhívja a figyelmet arra vonatkozóan, hogy akinek tudomása 
van a tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító 
adatiról, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról úgy ezt a hirdetmény 
közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse 
be. 
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Ha az adategyeztetés nem vezet eredményre, az ingatlanügyi hatóság hivatalból 
megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem 
beazonosítható, ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen és a fenti tulajdoni 
hányadok tekintetében az ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzi a tulajdoni helyzet 
rendezetlenségének a tényét.  
 
Az ingatlanügyi hatóságnak a tulajdoni helyzet rendezetlenségének megállapításáról 
szóló döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlana a Foktftv. 25. § (1) 
bekezdése alapján a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül. 
 
Amennyiben a tulajdonosként bejegyzett személy halálának időpontjára 
vonatkozóan a jelen hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül bejelentés 
érkezik, akkor a Foktftv. 23. §-a alapján az ingatlanügyi hatóság hivatalból értesíti a 
jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a póthagyatéki eljárás megindítása céljából. 
 
Szentes, 2023. február 28. 
 
 
 Dr. Róth Márton  
 főispán nevében és megbízásából: 
 
 
 
 
 Bertus Mária 
 osztályvezető 
 
 
 
 
 
A hirdetmény közzétételre kerül: 

1. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata honlapján és hirdetőtábláján  
2. A kormányzati portálon (http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/) 
3. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal honlapján 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BERTUS
MÁRIA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2023.03.01. 06.25.02


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: BERTUS MÁRIA
Születési hely: SZENTES
Születési dátum: 1976.03.07.
Anyja neve: HOPKA MÁRIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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