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H I R D E T M É N Y 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatósági feladatkörében eljáró Földhivatali Főosztály 

Földhivatali Osztály 1. (4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 31.) a földeken fennálló osztatlan közös 

tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási 

rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § (1) bekezdése, valamint az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

hirdetményi úton adategyeztetés céljából az alábbi felhívást teszi közzé. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali 

Főosztály Földhivatali Osztály 1. 

Az ügy száma:   140377-1/2021 

Az ügy tárgya:   Adategyeztetési eljárás a közhiteles ingatlan-

nyilvántartásból hiányzó természetes 

személyazonosító adatok pótlása céljából. 

Az ügyfél neve/megnevezése: Androvics Györgyné; sz.: Varga Rozália; an.: 

Vasadi Rozália; szi.:1955.; 2652 Tereske,  

Béke utca 4. 

Az eljárás megindításának napja: 2021.07.08. 

Az ügyben érintett helyrajzi számok: Biharkeresztes külterület 0239/20. 

Biharkeresztes külterület 0236/37. 

 

Irányadó ügyintézési határidő:  90 nap 

A hirdetmény kifüggesztésének / közlésének 

napja: 

2021. július 15. 

A hirdetmény levételének napja: 2021. október 14. 

Jelen hirdetmény a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján 

(https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/foldhivatali-foosztaly-hirdetmenyei), valamint az ingatlan 

fekvése szerint illetékes önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, valamint a kormányzati portálon 

kerül közzétételre. 

Az ingatlanügyi hatóság felhívja azon személyeket, akinek tudomása van a fent felsorolt ingatlanok 

vonatkozásában tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól, 

tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezen adatokat az esetlegesen rendelkezésére 

álló iratok csatolása mellett a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. (4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 31.) 

jelentse be. 
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Amennyiben az adategyeztetés jelen eljárás keretében nem vezet eredményre az ingatlanügyi hatóság 

annak megállapítása mellett, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható 

az ingatlan(ok) tulajdoni lapjára feljegyzi a tulajdoni helyzet rendezetlenségének tényét. 

 

Berettyóújfalu, időbélyegző szerint 

 

 

 

              Dr. Herczegh Judit 

                  osztályvezető 
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