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H I R D E T M É N Y  
 
A Kócsó István (születési név: Kócsó István, születési hely és idő: Tótkomlós, 1966. november 27., 
anyja neve: Szénási Jusztina, lakóhely: 5940 Tótkomlós, Temesvári utca 1.) („Kérelmező”) kérelmére 
a Békéssámson külterület 050/45 hrsz. alatti ingatlan („Ingatlan”) tekintetében a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény („Fétv.”) 20/F. alcím alapján 
a fenti ügyszám alatt megindult törölt haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való 
visszajegyezhetőségének vizsgálatára irányuló hatósági eljárásban az alábbi 
 

h i r d e t m é n y t  
 

függesztem ki. 
 
A Nemzeti Földügyi Központ („NFK”) a fenti ügyszám alatt megindult törölt haszonélvezeti jog 
ingatlan-nyilvántartásba való visszajegyezhetőségének vizsgálatára irányuló hatósági eljárásban 2022. 
december 20. napján határozatot hozott. 
 
Ügyfél neve: Hegyi Rókusné 
Ügyfél utolsó ismert lakcíme: 6722 Szeged, Alföldi utca 12. 2. em. 3 a. 
 
A határozat Hegyi Rókusné ügyfél részére történő kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy 
képviselője a tárgyi ügyben meghozott határozatot az NFK 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. szám alatti 
székhelyén veheti át. 
 
Az NFK a jelen hirdetményt a hirdetőtábláján és a https://nfk.gov.hu/haszonelvezet honlapján helyezi 
el. A hirdetőtáblán történő kifüggesztés és a honlapon történő közzététel napja: 2023. március 30. 
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény („Ákr.”) 85. § (5) bekezdésének 
b) pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 
 
Az NFK hatáskörét és illetékességét a Fétv. 108/C. § (1) bekezdése állapítja meg. 
 
Kelt: Budapest, 2023. március 29. 
 
 

Nagy János, a Nemzeti Földügyi Központ 
elnöke nevében és megbízásából 
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