
Kiskunhalasi Járásbíróságon
1.P.20.696/2021/41. szám

H I R D E T M É N Y

A Kiskunhalasi Járásbíróság dr. Kerek József ügyvéd (6500 Baja, Táncsics M. u. 3/A. szám)
által képviselt PRÓKAI-LÓDI ENIKŐ (6440 Jánoshalma, Bem J. u. 48. szám alatti lakos)
felperesnek – a személyesen eljáró PRÓKAI DÁNIEL ismeretlen helyen tartózkodó (utolsó
ismert  lakóhelye  1084  Budapest,  Könyves  Kálmán  krt.  84.  szám) alperes ellen  házasság
felbontása iránt indított perében

a bíróság a felperes kérelmére elrendelte  az 1.P.20.696/2021/18., 19., 20., 21., 22., 24., 26.,
28.,  29.,  30.,  31.,  32.,  33.,  34.,  35.,  36.,  37.,  38.,  40.  számú bírósági  iratok  hirdetményi
kézbesítését, azzal, hogy a hirdetményt tizenöt napra közzé kell tenni a bíróságok központi
internetes honlapján (a továbbiakban: honlap), valamint tizenöt napra ki kell függeszteni a
bíróság hirdetőtáblájára és a címzett utolsó ismert belföldi lakóhelyén a polgármesteri vagy
közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára.

a)  A honlapon  történő  közzététel  és  a  bírósági  hirdetőtáblán  történő  kifüggesztés  napja:

…………………………………………………………………………………………

b) Az eljáró bíróság megnevezése: Kiskunhalasi Járásbíróság
c) A bírósági ügyszám: 1.P.20.696/2021.
d) A címzett
neve: Prókai Dániel
perbeli állása: alperes
utolsó belföldi lakóhelye (székhelye), ennek hiányában tartózkodási helye: 1087 Budapest,
Könyves Kálmán u. 84.

e) A hirdetményi kézbesítés elrendelésének oka: ismeretlen helyen tartózkodik

A fél  tartózkodási helye ismeretlen és a fél  számára a bírósági irat elektronikus úton sem

kézbesíthető [Pp. 144. § (1) bekezdés a) pont]

A bíróság felhívja a figyelmet arra, hogy hirdetményi kézbesítés esetén az iratot – ha a bíróság
másként  nem rendelkezik  –  a  hirdetménynek  a  honlapon  történő  közzétételétől  számított
tizenötödik napon kézbesítettnek kell tekinteni.

A címzett a kézbesítendő iratot a bíróság kezelőirodáján (6400 Kiskunhalas, Köztársaság u.
14.) ügyfélfogadási időben  (hétfő, szerda, csütörtök, péntek reggel 9 órától 11 óráig, kedd
reggel 08:30 órától 12 óráig és délután 13 órától 15:30 óráig) átveheti.

Kiskunhalas, 2023. január 10.
 

Kopaszné dr. Krizsán Mónika s.k.
   bíró
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