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Ügyszám: 42012/N/110/2022/27. 

H I R D E T M É N Y I  I D É Z É S  

A közjegyző a Dunaújváros településen, 2021. október 11. napján elhalálozott néhai 

Csányi Károlyné, születési neve: Lakatos Julianna 

(született: Ercsi, 1922. június 6., anyja születési neve: Badi Anna) 

volt 2431 Perkáta, Petőfi Sándor utca 9. alatti lakos I. rendű örökhagyó, illetve 

a Székesfehérvár településen, 2022. május 12. napján elhalálozott néhai 

Csányi László, születési neve: Csányi László 

(született: Székesfehérvár, 1941.08.30., anyja születési neve: Lakatos Julianna) 

volt 8000 Székesfehérvár, Toronysor 10. alatti lakos II. rendű örökhagyó egyesített 

hagyatéki eljárásában – A közjegyző az örökhagyó hagyatéki ügyének tárgyalását 

 

2023. év január hó 11. napjának 10 óra 00 perc időpontjára 

 

a közjegyző hivatali helyiségébe (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 4/c. II/7.) a tárgyalási 

időköz 1 napra történő lecsökkentésével tűzte ki és arra Csányi Dávid (születési név: Csányi 

Dávid, született: Budapest, 1986. április 19., anyja születési neve: Mendi Rózsa, utolsó ismert 

lakcíme: 1083 Budapest, Bókay János utca 56.) és Csányi Viktor (születési név: Csányi Viktor, 

született: Budapest, 1981. július 10., anyja születési neve: Mendi Rózsa, utolsó ismert lakcíme: 

1083 Budapest, Bókay János utca 56.) ismeretlen helyen tartózkodó örökösként érdekelteket 

hirdetmény úton m e g i d é z i .  

A közjegyző tájékoztatja az ismeretlen helyen tartózkodó öröklésben érdekeltet, hogy 

távolmaradása nem akadályozza a tárgyalás megtartását. Amennyiben az ismeretlen helyen 

tartózkodó nem jelenik meg, nyilatkozatot nem tesz, illetve meghatalmazottja útján sem 

gondoskodik képviseletéről, úgy részére a közjegyző ügygondnokot rendel ki. 

 

A hagyatéki eljárás várható munkadíja és költsége 270.000, - Ft, mely összeg az 

örökösöket egyetemlegesen terheli. Kérem, az említett összeget szíveskedjen a tárgyalásra 

elhozni. 

 

A tárgyalásra szíveskedjék magával hozni eredetben személyazonosító igazolványát (ennek 

hiányában kártya formátumú vezetői engedélyét vagy útlevelét), lakcímkártyáját, lakcímkártya 

hiányában egyéb személyi számot igazoló igazolványát, adókártyáját. 

A közjegyző tájékoztatja az idézett hagyatéki eljárásban érdekelteket, hogy az eddig 

rendelkezésre álló adatok szerint az örökhagyók után végintézkedés nem maradt. Ha tud 

végintézkedésről, azt legkésőbb a tárgyaláson eredetben bocsássa a közjegyző rendelkezésére. 

A hirdetmény közzétételének napja: 2022.11.29. napja. A hirdetményt a közzététel napjától 

számított 15. napon kell kézbesítettnek tekinteni. 
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A közjegyző a hirdetményt elektronikus úton megküldi a Magyar Országos Közjegyzői 

Kamarának a hirdetmény elektronikus úton történő közzététele végett. 

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

illetékes Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának, 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 Dunaújváros, 2022. november 29. napján. 

dr. Lénárt Balázs 

közjegyző 
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