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osztályvezet ő neve:  Máté Zsolt osztályvezet ő elérhe tősége:  levelezési cím, munkavégzési helye: 8630 Balatonboglár Szabadság u.15 

tel.: 85/550-600 

fax: 85/550-601 

e-mail: balatonboglar.fh@somogy.gov.hu 
 

 
 
 
 

 
ingatlan-nyilvántartási ügyintéz ők, szakügyintéz ők 
 

ügyintéz ő, 
szakügyintéz ő 

neve,  
beosztása 

ügyintéz ő, szakügyintéz ő által intézett 
ügyek 

ügyintéz őhöz, 
szakügyintéz őhöz tartozó 

települések 1 

ügyintéz ő, szakügyintéz ő elérhet ősége 

levelezési 
cím/ügyintézés helye telefon fax e-mail 

Kiss Eszter 
szakügyintéz ő 

ingatlan-nyilvántartás vezetése 

 
Buzsák, Hács, Lengyeltóti, 

Balatonfenyves 

8630 Balatonboglár,  

Szabadság u. 15 

85/550-600 

 
85/550-601 balatonboglar.fh@somogy.gov.hu 

tulajdonjog bejegyzés 

jelzálogjog, szolgalmi jog  és egyéb jogok 
tények feljegyzése 

adatváltozás átvezetése 

Gál Katalin 
szakügyintéz ő 

ingatlan-nyilvántartás vezetése 

Balatonlelle, Pamuk, Fonyód 
8630 Balatonboglár,  

Szabadság u. 15 

85/550-600 

 
85/550-601 

balatonboglar.fh@somogy.gov.hu 

tulajdonjog bejegyzés 

jelzálogjog, szolgalmi jog  és egyéb jogok 
tények feljegyzése 

adatváltozás átvezetése 

Mészárovics 
Szilvia 

ügyintéz ő 

ingatlan-nyilvántartás vezetése 

Somogyvár, Fonyód, 
Balatonlelle 

 

8630 Balatonboglár,  

Szabadság u. 15 

85/550-600 

 
85/550-601 

balatonboglar.fh@somogy.gov.hu 

tulajdonjog bejegyzés 

jelzálogjog, szolgalmi jog  és egyéb jogok 
tények feljegyzése 

adatváltozás átvezetése 

                                                 
 



 
 

ügyintéz ő, 
szakügyintéz ő 

neve,  
beosztása 

ügyintéz ő, szakügyintéz ő által intézett 
ügyek 

ügyintéz őhöz, 
szakügyintéz őhöz tartozó 

települések 2 

ügyintéz ő, szakügyintéz ő elérhet ősége 

levelezési 
cím/ügyintézés helye telefon fax e-mail 

Jakab Mária 
ügyintéz ő 

ingatlan-nyilvántartás vezetése 

 
Buzsák, Hács, Lengyeltóti, 

Balatonfenyves 

8630 Balatonboglár,  

Szabadság u. 15 

85/550-600 

 
85/550-601 

balatonboglar.fh@somogy.gov.hu 

tulajdonjog bejegyzés 

jelzálogjog, szolgalmi jog  és egyéb jogok 
tények feljegyzése 

adatváltozás átvezetése 

Kránitz Szilvia 
szakügyintéz ő 

ingatlan-nyilvántartás vezetése 

Visz, Somogytúr, 
Somogybabod, Látrány, 

Kisberény, Karád, 
Balatonboglár, Öreglak 

8630 Balatonboglár,  

Szabadság u. 15 

85/550-600 

 
85/550-601 

balatonboglar.fh@somogy.gov.hu 

tulajdonjog bejegyzés 

jelzálogjog, szolgalmi jog  és egyéb jogok 
tények feljegyzése 

adatváltozás átvezetése 

Mráz Éva 
Krisztina 

szakügyintéz ő 

ingatlan-nyilvántartás vezetése 

Somogyvár, Fonyód, 
Balatonlelle 

 

8630 Balatonboglár,  

Szabadság u. 15 

85/550-600 

 
85/550-601 

balatonboglar.fh@somogy.gov.hu 

tulajdonjog bejegyzés 

jelzálogjog, szolgalmi jog  és egyéb jogok 
tények feljegyzése 

adatváltozás átvezetése 

Kretz Erika 
ügyintéz ő 

ingatlan-nyilvántartás vezetése 

Balatonfenyves , Ordacsehi 
8630 Balatonboglár,  

Szabadság u. 15 

85/550-600 

 
85/550-601 balatonboglar.fh@somogy.gov.hu 

tulajdonjog bejegyzés 

jelzálogjog, szolgalmi jog  és egyéb jogok 
tények feljegyzése 

adatváltozás átvezetése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



földhivatali ügyintéz ők, szakügyintéz ők 
 

ügyintéz ő, 
szakügyintéz ő 

neve,  
beosztása 

ügyintéz ő, szakügyintéz ő által intézett 
ügyek 

ügyintéz őhöz, 
szakügyintéz őhöz tartozó 

települések 3 

ügyintéz ő, szakügyintéz ő elérhet ősége 

levelezési 
cím/ügyintézés helye telefon fax e-mail 

Dörnyei Balázs 
szakügyintéz ő 

földmérési munkák vizsgálata, záradékolás  
a Fonyódi Járási Hivatal 
illetékességi területéhez 

tartozó valamennyi település 
 

8630 Balatonboglár,  

Szabadság u. 15 

85/550-600 

 
85/550-601 

balatonboglar.fh@somogy.gov.hu 
telekalakítás engedélyezése 

felmérési, térképezési és területszámítási 
hibák kijavítása 

Huszka Sándor 
ügyintéz ő fölmérés ügyek , térképi változásvezetés,  

a Fonyódi Járási Hivatal 
illetékességi területéhez 

tartozó valamennyi település 
 

8630 Balatonboglár,  

Szabadság u. 15 

85/550-600 

 
85/550-601 

balatonboglar.fh@somogy.gov.hu 

Molnár Izabella 
ügyintéz ő 

földmérési adatszolgáltatás 
a Fonyódi Járási Hivatal 
illetékességi területéhez 

tartozó valamennyi település 
 

8630 Balatonboglár,  

Szabadság u. 15 

85/550-600 

 
85/550-601 

balatonboglar.fh@somogy.gov.hu 

térképmásolat kiadása 

tulajdoni lap másolat kiadása 

adatváltozások átvezetése 

 
 
 
 
földügyi ügyintéz ők, szakügyintéz ők 
 

ügyintéz ő, 
szakügyintéz ő 

neve,  
beosztása 

ügyintéz ő, szakügyintéz ő által intézett 
ügyek 

ügyintéz őhöz, 
szakügyintéz őhöz tartozó 

települések 4 

ügyintéz ő, szakügyintéz ő elérhet ősége 

levelezési 
cím/ügyintézés helye telefon fax e-mail 

Kupits Józsefné 
ügyintéz ő 

földhasználati ügyek, 
földhasználati lap kiadása, 

földműves nyilvántartás vezetése 

a Fonyódi Járási Hivatal 
illetékességi területéhez 

tartozó valamennyi település 
 

8630 Balatonboglár,  

Szabadság u. 15 

85/550-600 

 
85/550-601 

balatonboglar.fh@somogy.gov.hu 

Szente Miklós 
szakügyintéz ő 

hatósági jóváhagyáshoz kötött 
földhasználati szerződések felülvizsgálata, 

és hatósági jóváhagyása, 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
szóló törvényben meghatározott szerzési 
feltételek, korlátozások és tilalmak 
betartásának ellenőrzése, továbbá az 
ezekkel kapcsolatos jogkövetkezmények 
alkalmazása, 

földműves nyilvántartás vezetése 
 

a Fonyódi Járási Hivatal 
illetékességi területéhez 

tartozó valamennyi település 
 

8630 Balatonboglár,  

Szabadság u. 15 

85/550-600 

 
85/550-601 

balatonboglar.fh@somogy.gov.hu 

 

                                                 
 
 



 
pénzügyi szakügyintéz ő: 
 

ügyintéz ő, 
szakügyintéz ő 

neve,  
beosztása 

ügyintéz ő, szakügyintéz ő által intézett 
ügyek 

ügyintéz őhöz, 
szakügyintéz őhöz tartozó 

települések 5 

ügyintéz ő, szakügyintéz ő elérhet ősége 

levelezési 
cím/ügyintézés helye telefon fax e-mail 

Szigethi Gabriella 
szakügyintéz ő 

ingatlanügyi hatóság igazgatási 
feladatainak ellátása 

 
a Fonyódi Járási Hivatal 
illetékességi területéhez 

tartozó valamennyi település 
 

8630 Balatonboglár,  

Szabadság u. 15 

85/550-600 

 
85/550-601 balatonboglar.fh@somogy.gov.hu 

 

                                                 
 


