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Iktatószám: LMKOH/2401-14/2022 

Tárgy: hirdetményi úton történő kézbesítés néhai Virág István, volt 6050 Lajosmizse, 

Bene tanya 112 szám alatti lakos hagyatéki ügyében 

Ügyintéző: dr. Kovács Rebeka 

 

HIRDETMÉNY 

 

Néhai Virág István volt 6050 Lajosmizse, Bene tanya 112 alatti lakos hagyatéki ügyében a 

hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Hetv.) 58.§ (1) 

bekezdés és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr) 88.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: 

 

Felhívom néhai Virág István volt 6050 Lajosmizse, Bene tanya 112 alatti lakos hagyatéki 

ügyében öröklésben érdekelt Meleg Árpád (utolsó ismert lakcíme: 6050 Lajosmizse, Füle-

müle u. 12.) figyelmét, hogy a fenti számú ügyben a hatóság döntést hozott, annak 

kézbesítése – mivel az öröklésben érdekelt személy ismeretlen helyen tartózkodik – postai 

kézbesítés útján nem lehetséges. 

 

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2022. augusztus 5. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 

Az ügy száma: LMKOH/2401-13/2022 

 

Az öröklésben érdekelt személy vagy meghatalmazottja a döntést Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda Igazgatási Csoportján a 6050 Lajosmizse, Városház tér 

1. szám alatti címen átveheti. 

 

Tájékoztatom, hogy a Hetv. 58. § (2) bekezdés és az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján 

a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap, amikor kézbesítettnek 

kell tekinteni. 

 

Lajosmizse, 2022. augusztus 2. 

 

 dr. Balogh László 

 jegyző megbízásából 

 

 Konta Anita 

 csoportvezető 

  





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Konta Anita


Egyedi azonosítója: konta.anita@lajosmizse


Beosztása: Csoportvezető


Szervezeti egység megnevezése: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal


Szervezet megnevezése: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2022-08-05T09:18:54+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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