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A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.              

II.

H I R D E T M É N Y

A Pesti Központi Kerületi Bíróság közzé teszi, hogy  Halápi Kamillóné  holtnak nyilvánítása iránti

ügyében megindította az eljárást.

Az eltűnt személyi adatai:

Neve: Halápi Kamillóné született Balog Erzsébet

Születési helye, ideje: Budapest VIII. ker., 1935. július 16.

Szüleinek neve: anyja neve: Zsbán Margit apja neve: Balog Antal István

Utolsó ismert lakcíme: Budapest VIII. ker. Leonardo da Vinci utca 7. II. em. 30.

Az eltűnés körülményei:

Halápi  Kamillóné  született  Balog  Erzsébet  eltűnt  személy  holtnak  nyilvánítását  fia,  Halápi  László
Kamilló  kérte  a  Budapest  XVII.  kerület  136962  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  természetben  1171
Budapest, Perec utca 28. szám alatt található ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése végett figyelemmel
arra, hogy a megjelölt ingatlan 3/4 részben az eltűnt személy tulajdonában áll.

Halápi  Kamillóné  kérelmezett  1957.  február  16.  napján  lakóhelyéről  ismeretlen  helyre  távozott.  A
családja tudomása szerint Venezuelába költözött a visszatérés szándéka nélkül. Kérelmező ezt követően
édesanyjával nem találkozott, de kérelmezett más Magyarországon maradt rokonával sem tartotta fenn a
kapcsolatot. 

Utolsó  életben  létére  utaló  életjel  1991.  évben,  Venezuelában  tett  írásos  nyilatkozat,  melyben
hozzájárulását adta egy építési-hatósági eljárásban kérelmező lakóházat építsen. Azóta életjelet nem adott
magáról,  hozzátartozóival a kapcsolatot  nem vette  fel,  a  felkutatására tett  kísérletek eredményre nem
vezettek.

A bíróság  felhívja  mindazokat,  akiknek  Halápi  Kamillóné  eltűnt  személy  elhalálozásáról,  illetőleg  a
holtnak  nyilvánítás  –  halál  tényének  megállapítása  –  szempontjából  lényeges  egyéb  körülményről
tudomásuk van, hogy az arra vonatkozó adataikat a bíróságnak 30 nap alatt jelentsék be, mert ellenkező
esetben  a  bíróság  a  rendelkezésre  álló  adatok  alapján  fog  a  holtnak  nyilvánítás  –  halál  tényének
megállapítása – iránt határozni.

Budapest, 2021. december 16. napján

A kiadmány hiteléül:
dr. Izsai Krisztina s.k.

bíró

135/a. Holtnak nyilvánítási eljárás megindítása
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