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Magyarország alaptörvényének 15. cikk (2) bekezdése, valami a földművelésügyi hatósági és igazgatási

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.

rend.) 36.§ b) pontjának és a 37.  § (1)  bekezdésének felhatalmazása alapján ingatlanügyi hatósági

hatáskört gyakorló Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal jogkörében eljárva meghoztam az

alábbit:

H I R D E T M É NY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bek.

a)  pontja  alapján:  ”  A  közlést  hirdetmény  útján  kell  teljesíteni,  ha…az  ügyfél  ismeretlen  helyen

tartózkodik,”.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 52. § (1) bekezdés c) pontja szerint: ” A jogok

és tények bejegyzéséről,  adatok átvezetéséről  szóló határozatot  -  a változás tulajdoni  lapon történő

átvezetése után - kézbesíteni kell...  annak, akinek bejegyzett joga módosult vagy megszűnt, illetőleg

akinek érdekében a bejegyzett jog vagy tény módosult vagy megszűnt ”, azaz az érintett eljárásban a

végrehajtási jog kötelezettével is.

A személy- és lakcímnyilvántartó adatiból megállapítható, hogy kötelezett személy lakcíme fiktív.

A fentiek és az ingatlan-nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény 52.  § (6)  bekezdése alapján

„Hirdetményi  úton  kézbesíti  az  ingatlanügyi  hatóság  a  döntését  azon  jogosult  részére,  akinek  az

ingatlan-nyilvántartásba  lakcíme  nincs  bejegyezve,  vagy  a  személyiadat-  és  lakcímnyilvántartásban

szereplő  adattal  történő  összevetés  alapján  megállapítható,  hogy  az  ingatlan-nyilvántartásba  felvett

lakcím időközben megszűnt és a jogosult nem rendelkezik érvényes lakcímmel.” határozatot hirdetmény

útján közlöm az érintett ügyféllel.

Eljáró hatóság megnevezése: BAZVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali 

Osztály 10.
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Érintett ügyfél: Milák Sándor (sz.n.: Milák Sándor, sz.: 1996., 

a.n.: Dósa Mónika) 9641 Rábapaty, Kossuth u. 43/a.

Hirdetmény kifüggesztésének napja: 2023.03.21.

Hirdetmény levételének napja: 2023.04.05.

Felhívom  a  figyelmet,  hogy  hatóságom  az  ügyben  2023.03.20.  napján  döntést  hozott,  de  annak

kézbesítése  akadályba  ütközött,  ezért  az  ügyfél  a  döntést  a  hatóságomnál  ügyfélfogadási  időben

személyesen átveheti.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdésének megfelelően jelen hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján kell elhelyezni,

valamint a hatóság honlapján kell megjeleníteni. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontjának megfelelően a

döntés közlésének a napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Tiszaújváros, 2023. március  20. dr. Alakszai Zoltán főispán nevében és megbízásából:

…………………………….………..

dr. Kmetz Gabriella

Ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző
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