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Iktatószám: 122416/2023. Tárgy: Ingatlan(ok) jogi helyzetének 

Ügyintéző: Nagy Attila  rendezése 

Telefon: 94/410-402 

HIRDETMÉNY 

A kifüggesztés napja: 2023. március 17. 

A levétel napja: 2023. június 16. 

Az eljáró hatóság: Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. 

Az ügy iktatószáma: 122416/2023. 

Az ügy tárgya: Ingatlan(ok) jogi helyzetének rendezése 

Ügyfél neve, címe: Kajdócsi János; 9784 Rádóckölked, Fő utca 39. 

Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek 

minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 

(Foktftv.) 21. §-a alapján a jelen hirdetményt teszi közzé a kormányzati portálon, az ingatlanügyi hatóság 

honlapján és az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján illetőleg hirdetőtábláján, 

adategyeztetés céljából. 

Az ingatlan-nyilvántartásban az alább megjelölt föld ingatlan(ok)ra bejegyzett tulajdonos(ok) adatai 

hiányosak, ezért azok kiigazítása, az ingatlan tulajdoni helyzetének rendezése vált szükségessé. 

Az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság ezúton felhívja a figyelmet arra, hogy akinek tudomása van a 

tulajdonosként bejegyzett személy(ek) hiányzó természetes személyazonosító adatairól, 

tartózkodási helyéről, illetőleg halálának időpontjáról, úgy ezt - a hirdetmény közzétételétől számított 

90 napon belül - az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be. 

A tulajdonosként bejegyzett személy – ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló – természetes 

személyazonosító adatai és lakcíme: 

családi és utóneve: Kajdócsi János 

születési családi és utóneve: nem ismert 

születési helye: nem ismert 

születési ideje: nem ismert 

anyja születési családi és utóneve: Boda Rozália 

lakcíme: 9784 Rádóckölked, Fő utca 39. 
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Az ingatlan(ok) helyrajzi száma (művelési ága): 

Rádóckölked külterület 050/7 (szántó) 

Körmend, időbélyegző szerint  

Vámos Zoltán főispán  

   nevében és megbízásából:  

Nagy Attila 

osztályvezető  
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