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Ügyintéző szervezeti egység: Földhivatali Főosztály 

Földhivatali Osztály 2. 
Iktatószám: 
Ügyintéző: 
Telefon: 
 
 

135556/2/2022 
Prókainé Antal Anita 
+36 (36) 341-812  

Tárgy: A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése 
 
 

HIRDETMÉNY 
 

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok 
jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (továbbiakban: 
Foktftv.) III. fejezete értelmében az ingatlanügyi hatóság hivatalból feltárja a földnek minősülő 
ingatlanok tekintetében az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szereplő azon személyeket, 
akiknek a természetes személyazonosító adatai hiányosak, illetve személyi azonosító jele hiányzik 
vagy tévesen került feltüntetésre (beazonosítatlan személy). 
 
Az adategyeztetés az alábbiakban megjelölt ingatlan és személy vonatkozásában nem vezetett 
eredményre, ezért a Foktftv. 21. § értelmében az ingatlanügyi hatóság az alábbi hirdetményt teszi 
közzé. 
 
Az adategyeztetéssel érintett 
 

- ingatlan helyrajzi száma: Sarud külterület 0304/13  
 
- tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló 

természetes személyazonosító adatai és lakcíme: 
 
családi és utóneve: Szabó Ignác 
születési családi és utóneve: nem ismert 
anyja születési családi és utóneve: Sós Mária 
születési helye: nem ismert 
születési ideje: nem ismert 
utolsó ismert lakcíme: 1082 Budapest Horváth Mihály tér 14 



 
Akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett fenti személy hiányzó természetes 
személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt e 
hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be. 
 
A közzététel kezdőnapja: 2022.10.17 
A közzététel utolsó napja: 2023.01.15 
 
Kelt: Füzesabonyban, az elektronikus tanúsítvány szerint. 
 
Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 
 

Molnárné Forgács Erika 
földhivatali osztályvezető 

 
A hirdetmény közzétételre kerül: 
1. Ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján 
2. Heves Megyei Kormányhivatal honlapján (https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/hirdetmenyek) 
3. A kormányzati portálon (https://hirdetmeny.magyarorszag.hu) 
4. Irattár 
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