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HIRDETMÉNY 

 

KITŰZÖTT FÖLDRÉSZLET BEMUTATÁSÁRÓL 
 

a részarány földkiadás során keletkezett 

osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásban 

 

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól 

szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rend. 22. § (2) bekezdése alapján,  

alulírott, dr. Berényi András ügyvéd (székhely: 1188 Budapest, Lőrinci utca 12/B), mint jogi szolgáltató 

értesítem az érdekelteket, hogy az alábbi, kitűzött földrészletek bemutatására a táblázatban megjelölt 

időpontban és helyszínen kerül sor: 

 

Sor-

szám: 
Település: Hrsz: Dátum: Időpont: Helyszín: 

1. Röjtökmuzsaj 033/13 2022.07.07. 10:00 A földrészlet D-i oldala. 

2. Röjtökmuzsaj 033/9 2022.07.07. 11:30 A földrészlet D-i oldala. 

3. Röjtökmuzsaj 09/32 2022.07.07. 13:00 A földrészlet D-i oldala. 

4. Röjtökmuzsaj 020/17 2022.07.07. 14:30 A földrészlet ÉK-i oldala. 

5. Röjtökmuzsaj 019/35 2022.07.07. 15:30 A földrészlet D-i oldala. 

6. Röjtökmuzsaj 086/13 2022.07.07. 16:30 A földrészlet ÉNY-i sarka. 

7. Röjtökmuzsaj 068/61 2022.07.07. 17:15 A földrészlet É-i oldala. 

8. Röjtökmuzsaj 068/52 2022.07.07. 18:00 A földrészlet É-i oldala. 

 

A tulajdonosok távolléte a bemutatás lefolytatását nem akadályozza. Távolmaradás esetén igazolásnak helye 

nincs, azonban a tulajdonos meghatalmazás útján képviseltetheti magát. 

 

A bemutatásról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyet a helyszínen a földmérő és a megjelentek aláírásukkal 

látnak el.  A jegyzőkönyv az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott iratokhoz csatolásra kerül. 

Az ügy iratai megtekinthetőek az eljáró földmérő vállalkozásnál (Balogh József (Pannon Geodézia Kft., 8200 

Veszprém, Victor Hugo u. 2.)). 

 

Kelt: Budapesten, 2022. július 4. napján 

 

 

 

           dr. Berényi András 

         ügyvéd 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


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  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – 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 erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum DR.
BERÉNYI ANDRÁS ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.07.04. 10.59.50


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DR. BERÉNYI ANDRÁS
Születési hely: BUDAPEST                 19
Születési dátum: 1976.07.26.
Anyja neve: MILOTAY ÁGNES AMÁLIA


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 hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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