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HATANOZAT
A Veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal (szervezeti egys6g: Foldhivatali F6oszt6ly
Foldhivatali Oszt6ly 3.), mint ingatlanugyi hat6s6g Somogyi J6zsefn6
(szulet$si neve: Marton Alojzia, szrilet6si helye: , szulet6si ideje: 1882, anyja
NEVE:TAK6CS ANNA , IAKCIME: BUDAPEST, USA NY.B.N.V.ALHA 36 UtCA )
ingatlan-nyilv6ntartdsba bejegyzett szem6ly eset6ben meg6llapitja, hogy
szem6lye nem beazonoslthat6. ezAltal az ingatlan-nyilv6ntart6sba
bejegyzett tulajdoni h6nyadok. tekintet6ben az ingatlan(ok) tulajdoni
helyzete rendezetlen:
1. PAPASALAMON zilrtkert 1031 (ll/1. sorszdmon tulajdoni hAnyad 111)

rendezetlens6g t6ny6t az ingatlanUgyi hat6s6g a fenti ingatlan(ok)
tulajdoni lapjdnak lll. r6sz6re az 6rintett tulajdoni hdnyadokra tiirt6n6
visszautaldssal

A

feljegyzt.
Az elj6r6s sor6n elj6rdsi kolts6g nem merult fel.
A dont6s a kozldssel v6glegess6 vSlik 6s vegrehajthat6. A dontessel szemben a
kozlesetcSl szdmltott 30 napon beliil kozigazgatdsi per kezdem6nyezhet6, amelyet
keresetlev6llel kell meginditani. A jogi k6pvisel6vel eljdr6 f6l, valamint a
gazd6lkodo szeryezet a keresetlevelet kizdr6lag elektronikus riton, a https://e-

kormanvablak.kh.qov,hu honlapon l6vri 0rlap kitolt6s6vel koteles beny0jtani. A
keresetlevelet a Veszpr6m M egyei Korm6nyh ivatal Fold h ivatali F6oszt6ly
Foldhivatali Osztdly 3. (8500 P6pa. Kisliget 9,) reszere kell benyUjtani a
Veszpr6mi Torvenysz6khez cimezve, A jogi kepvisel6 nelkul elj6r6 felperes a
keresetlevelet jogszab6lyban meghat6rozott nyomtatv6nyon is el6terjesztheti
Foldhivatali Oszt6lY 3.
8500 P6pa. Kisliget 9,
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(http://bi rosaq. hu/nvomtatvanv-u rla poldkeresetlevel-nvomtatva nvok),

A keresetet a Torv6nysz6k (a tovdbbiakban: torv6nyszek) birdlja el. A torv6nysz6k
az igy 6rdem6ben tdrgyaldson k(vtll hatAroz, ha a felek egyike sem k6rte
tdrgyalds tart6s6t, 6s azt a torv6nysz6k sem tartja sztiks6gesnek. Tdrgyalds
tartds6t a f6l keresetlev6lben k6rheti. A peres eljdras illetekkoteles, melyet a
torv6nysz6k dont6se szerint kell megfizetni.

lndokol6s
ingatlanrigyi hat6sdg a foldeken fenndl16 osztatlan kozos tulajdon
felsz6mol6s6r6l 6s a foldnek min6sulcj ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlannyilvdntartdsi rendez6s6r6l szolo 2020. 6vi LXXI. torv6ny (a tovdbbiakban:
Foktftv.) 22. S ()-(2) bekezdes alapj6n a rendelkez6 r6szben szerepl6 Somogyi
J6zsefn6 szem6ly ingatlan-nyilv6ntarl6sban szerep16 hi6nyos adatainak
egyeztet6se celj6b6l 90 napra hirdetm6nyt tett kozze a rendelkezl rdszben
felsorolt ingatlan(ok) fekv6se szerinti Onkormdnyzat(ok) a honlapj6n 6s
hirdetcitdbldj6n, az ingatlanugyi hat6sdg honlapjdn, valamint a kormdnyzati

Az

portdlon.

Az ingatlantigyi hat6sdg a hirdetm6nyben felhivta a figyelmet, hogy akinek
tudom6sa vae a rendelkezcj r6szben hivatkozott szem6ly hiinyzo term6szetes
szemllyazonosit6 adatair6l, tart6zkoddsi hely6r6l, illetve hal6ldnak id6pontj616l, e
t6nyt a hirdetm6ny kozzetetelfltcil szdmitott 90 napon beltJljelentse be-a hat6s6g
r6sz6re.

Az adategyeZet6s nem vezetett eredm6nyre, ez6rt az ingatlantigyi

hat6s6g

hivatalb6l megdllapitja, hogy az ihgatlan-nyilvdntartdsba bejegyzett szem6ly nem
beazonosfthat6, ezflltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen. Ezen

int6zked6s6vel egyidej0leg feljegyzi
helyzet rendezetlens6g6nek a t6ny6t.

E

az ingatlan tulajdoni lapjdra a

dont6se v6glegess6 vdlds6t kovetci 60. napon

a

nem

tulajdoni

beazonosfthat6

szem6lynek az ingatlan-nyilvdntartds szerinti tulajdondban dl16 ingatlan a Fokffiv.ben foglaltak alapjdn azAllam tulajdondba kerul.

Az 6ltal6nos kozigazgatdsi rendtart6sr6l sz6l6 2016. 6vi CL,
tovdbbiakban: Akr.; 82.

$ (1) bekezdlse

alapjdn

a

torueny (a
v6glegess6g a dont6s
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kozl6s6vel dll be. Az Akr. 88. S (1) bekezd6s a) pontja szerint a kozl6st
hirdetm6ny 0tj6n kell teljesiteni akkor, ha az tlgyf6l ismeretlen helyen tart6zkodik.
Az Akr. 85. S (5) bekezd6s b) pontja 6rtelm6ben a dont6s kozl6s6nek napja a
hirdetm6ny kifii ggeszt6s6t kovetci tizenotod k nap.
i

A hat6rozat a Foktftv. 22. S (6)-(7) bekezd6s6n alapul.
A jogorvoslati tdjekoztato azAltalAnos kozigazgatdsi rendtartdsr6l sz6l6 2016. 6vi

CL. torv6ny 1 14. S (1) bekezd6s6n, a kozigazgatttsi perrendtartdsr6l szolo 2017.
6vi l. torv6ny 29.S (1)bekezdes6n,39. $ (1)es (2) bekezdes6n,77. $ (1)es (2)
bekezd6s6n, a polgdri perrendtartdsrol sz6lo 2016, 6vi CXXX, torv6ny 608. S (1)
bekezd6s6n, az elektronikus rigyint6z6s 6s abizalmi szolgdltatdsok SltalSnos
szabAlyairol sz6lo 2015. evi CCXX|l. torv6ny 9. S (1 ) bekezd6s aa) 6s b) pontj6n,
valamint az illet6kekrolsz6l6 1990. evi XClll. torveny 62. $ (1) bekezd6s h)
pontj5n alapul.

A hatdskort az 1997 .6vi CXLI. torv6ny 9, S (1) bekezd6se, a foldm0vel6sugyi
hat6sdgi 6s igazgatdsi feladatokat ellSto szervek kijeloles6rtil sz6l6 38312016. (Xlf.
2,) Korm. rendelet 36, S b) pontja, a 37. $ (1) bekezdese! az egyes foldugyi
eljdrdsok r6szletes szabillyairol sz6l6 38412016. (Xll. 2.) Korm. rendelet 3.S (1)
bekezd6se, mig az illet6kess6get a 383/2016. (Xll. 2.) Korm. rendelet 3, S (3)
bekezd6s b) pontja alapozza meg.

P6pa, 2022.05.09.

Tak6cs Szabolcs
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