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HIRDETMÉNY

Kovács Sándorné született Balázs Krisztina felperesnek - Kovács Sándor alperes ellen
hózasság felbontása iránt indított perében a bíróság a felperes kérelmére elrendelte a 17.
sorszámú végzés hirdetményi kézbesítését azzal, hogy a hirdetményt tizenöt napraközzékeII
tenni a bíróságok központi intemetes honlapján (a továbbiakban: honlap), valamint tizenöt
napra ki kell fiiggeszteni a bíróság hirdetőtáblájára és a cimzett utolsó ismert belfloldi
lakóhelyén a polgármesteri vagy közös önkormányzatihivatalhirdetőtÍhlájára.

a) A honlapon történő közzététel és a bírósági hirdetőtáblán történő kifiiggesztés

napja: .. t-c'L-l-. J,L. l{

b) Az eljárő bíróság megnevezése: Budai Ktizponti Kerületi Bíróság

c) Abirőságiigyszám: 17.P.xI.30.495l2022.

d) Acimzett

neve: Kovács Sándor

perbeli állása: alperes

uto l só b el fo ldi l akóhelye ( s zékhely e)' ennek hiány áb an tartő zko dás i helye :

1082 Budapest, Corvin köz 4.2. ajtő

e ) A hir detmény i kézb es í tés elrendel é s ének oka :

/ a fel tartózkodási hel}ze ismeretlen és a fel számára a bírósági irat elektronikus úton sem

kézbesíthető IPp. 144. $ (1) bekezdés at pont]

l afélhrtőzkodási helye olyan éúlatrtbanvan, amely akézbesitéshez jogsegélyt nem nyujt [Pp.

l44. $ (1) bekezdés á/ pont]

l akézbesítés egyéb e|hánthatatlan akadályba ütközik [Pp.l44. $ (1) bekezdés c) pont]

l afél kézbesítési megbizottatnem jelölt meg [Pp. l4z. s (4) bekezdés]

l aziratokat akézbesitési megbízotttészére kézbesíteni nem lehet [Pp. 142. $ (4) bekezdés]

/ a visszautasító végzést a felperesnek hirdetményi kézbesítés alapjául szolgtlő ok miatt nem

lehet kézbesíteni |Pp.I77. $ (3) bekezdés]

A bíróság felhÍvja a figyelmet arra, hogy hirdetményi kézbesítés esetén az iratot - ha a
bíróság másként nem rendelkezik - a hirdetménynek a honlapon történő kőzzététe|étől
számított tizenötödik napon kézbesítettnek kell tekÍnteni.

agostonnem
Elektronikus másolat
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A"ctmzett a kézbesítendő iratot _ telefonon történt előzetesen időpontegyeztetést követően -
á'b'íroqág kezelőirocíéj án(II2I Budapest, Budakeszi ttt51lB,telefonszám: 06 1 391 49 30t4124)
ügyfé1fpgadási időben (8:00 őrátil hétftín, kedden, csütörtökön és pénteken 11:00 óráig,
lzerd{J 15:00 őtáig) átveheti.

Budbpest, 2022. december 8.

dr.Yarga Lilla s. k.

Akiadmány hiteléül:
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