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Dr. Lukács Zoltán 
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz ője 
 
hivatali kapu útján 
 
 
 
 
Tisztelt Jegyz ő Úr! 
 
A Somogy Megyei Kormányhivatal főigazgatójának 2021. május 11. napján 660.194/7/2021. 
ügyiratszámon kelt, a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási 
rendezéséről szóló, Somogy megye önkormányzati hivatalainak jegyzői részére EAR útján megküldött 
megkeresésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom. 
 
A 2021. január 1. napján hatályba lépett, a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon 
felszámolásáról és a földnek min ősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvánt artási 
rendezésér ől szóló 2020. évi LXXI. törvény  (a továbbiakban: Foktftv. ) 21. §-ának rendelkezései 
alapján, ha az ingatlanügyi hatóság által hivatalból indított, a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai 
adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezésével kapcsolatos adategyeztetési eljárás nem vezet 
eredményre, az ingatlanügyi hatóság 90 napra telepü lésenként és fekvésenként hirdetményt tesz 
közzé az ingatlan fekvése szerinti települési önkor mányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi 
önkormányzat honlapján és hirdet őtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, tovább á a 
kormányzati portálon. Egyúttal a hirdetmény közzété teléről értesítést küld az érintett ingatlan 
közigazgatási címére, illetve - ha az fel van tünte tve - a bejegyzett tulajdonos ingatlan-
nyilvántartásban feltüntetett lakcímére is. 
 
A hirdetmény tartalmazza az ingatlan helyrajzi szám át, a tulajdonosként bejegyzett személynek  - 
az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló – természetes személyazonosító adatait és  - ha ismert - 
lakcímét , továbbá a figyelemfelhívást arra vonatkozóan, hogy akinek t udomása van a 
tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természet es személyazonosító adatairól, tartózkodási 
helyér ől, illetve halálának id őpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételét ől számított 90 napon 
belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be. 
 
Fentiek alapján tájékoztatom, hogy az önkormányzati  hivatal illetékességi területén található, a 
mellékelt hirdetményekben szerepl ő ingatlanok vonatkozásában megjelölt ingatlantulajd onosok 
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esetében az adategyeztetés nem vezetett eredményre,  ezért a hivatkozott jogszabályi 
rendelkezések alapján hirdetmény közzététele indoko lt. 
 
Kérem, hogy a fent megjelöltek alapján a hirdetmény nek a Foktftv. szerinti közzétételér ől 
gondoskodni szíveskedjen. 
 
 
Szíves közreműködését előre is köszönöm! 
 
 
Kaposvár, „elektronikus bélyegz ő szerint”  

 
 
Tisztelettel: 

 
 

    Dr. Neszményi Zsolt 
kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 
 

 
Molnár Gábor 
főosztályvezető
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