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ESZTERGOMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

mint SZABÁLYSÉRTÉSI HATÓSÁG 

__________________________________________________________________________ 

Ügyszám: 11806/327/2022. szabs. 

Tárgy: hirdetményi úton történő kézbesítés Antal Attila 

szabálysértési ügyében 

  HIRDETMÉNY 

 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 89. § (5), (6) bekezdés alapján az alábbi 

hirdetményt teszem közzé: 

Antal Attila  ellen az Esztergomi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatósága a fenti 

ügyiratszámon eljárást folytat. 

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2023. 01. 10.   

Az ügyirat száma: 11806/327-10/2022. szabs. 

 
Eljárás alá vont személy neve: Antal Attila 

utolsó ismert lakcíme 1081 Budapest, VIII. ker.  

utolsó ismert tartózkodási helye  

Felhívom eljárás alá vont személy figyelmét, hogy a Szabálysértési Hatósága a fenti számú ügyben 

felhívást hozott, annak kézbesítése – mivel Antal Attila ismeretlen helyen tartózkodik – meghiúsult, 

postai kézbesítés nem lehetséges. Az eljárás alá vont személy vagy meghatalmazottja a 

Felhívást és a bírói végzést a szabálysértési hatóságnál 2500 Esztergom, Kiss János 

vezérezredes u. 27. szám  szám alatti címen átveheti. 
 

Ügyfélfogadás: 

hétfő         9 - 15 óráig 

kedd        __________ 

szerda        9 - 15 óráig 

csütörtök      12 - 15 óráig 

péntek        __________ 

Tájékoztatom, hogy a Szabs. tv. 89. § (6) bekezdés szerint a hirdetmény útján közölt döntést a 

hirdetmény hatóságomnál történt kifüggesztéstől számított 15. napon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 

Tárgyi hirdetmény a szabálysértési hatóság, és a Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 

hirdetőtábláján került közzétételre. 

 

Esztergom, 2023. időbélyegző szerint 

       Stekler Tamás r.alezredes  

        osztályvezető 



ZÁRADÉK
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