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Ügyszám: 11082/N/504/2019/31. 

H I R D E T M É N Y  

Doktor Magyarics Alíz, mint doktor Nagy János Krisztián budapesti közjegyző mellett működő 

közjegyzőhelyettes az Alcsútdoboz településen, 2019. év április hónap 14. napján, végintézkedés 

hátrahagyása nélkül, nős családi állapotban elhunyt, néhai 

 

BAGÓ ISTVÁN TIBOR  

születési neve Bagó István Tibor 

(született: Budapest, 1954. június 25., anyja születési neve: Divalcsek Mária Zsuzsánna, magyar 

állampolgár) 

 

volt 1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 18. földszint 12. szám alatti lakos I. rendű örökhagyó és 

 

a Budapesten, 2020. év február hó 03. napján, végintézkedés hátrahagyása nélkül, özvegy családi 

állapotban elhunyt, néhai 

BAGÓ ISTVÁN TIBORNÉ  

születési neve Hetesi Ilona Jolán 

(született: Pécs, 1946. április 12., anyja születési neve: Kővári Jolán, magyar állampolgár) 

 

volt 1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 18. földszint 12. szám alatti lakos II. rendű örökhagyó 

egyesített hagyatéki ügyében – tekintettel arra, hogy a közjegyzőhelyettes az ügyben végzést hozott, de 

a hagyatéki eljárásban érdekelt címzett belföldön lakóhellyel, tartózkodási hellyel (együtt: lakóhellyel) 

vagy székhellyel nem rendelkezik, és magyarországi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 

meghatalmazottja nincs, továbbá a kézbesítés megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik 

– az alábbi hirdetményt bocsátja ki: 

A közjegyzőhelyettes a belföldi lakóhellyel nem rendelkező Bagó István születési neve Bagó István 

örökösként érdekelt (külföldi címe: 306 W Morris Ave Apt 2 Linden, New Jersey 07036 USA) címzett 

részére a 11082/N/504/2019/26. sorszámú végzést hirdetmény útján kézbesíti. A címzett az iratot a 

közjegyzői irodában (1085 Budapest, Baross utca 8. I/5.) veheti át hivatali időben. 

A hirdetmény közzétételének napja: 2021. december 22. A hirdetményt a közzététel napjától 

számított 15. napon kell kézbesítettnek tekinteni. 

A közjegyzőhelyettes a hirdetményt elektronikus úton megküldi a Magyar Országos Közjegyzői 

Kamarának a hirdetmény elektronikus úton történő közzététele végett. 

A közjegyzőhelyettes ezt a hirdetményt azzal a felhívással küldi meg a közjegyző székhelye szerint 

illetékes Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalnak, hogy 

szíveskedjenek e hirdetményt a Hivatal hirdetőtáblájára 15 napra kifüggeszteni, majd a kifüggesztés és 

a levétel napját, valamint tényét tanúsító záradékkal ellátva, a 15 napos kifüggesztés elteltével 

haladéktalanul a közjegyzőhöz a fenti közjegyzői ügyszámra hivatkozással visszaküldeni. 

Ez ellen a végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

Kelt Budapest, 2021. december 22. napján. 

dr. Magyarics Alíz 

közjegyzőhelyettes 
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