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B.VI-VII. 2232/2017/10.

HIRDETMÉNY

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség 2017. október 9. napján kelt B.VI-VII.
2232/2017/6-I. számú határozatát a Be. 135. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján Sanders
Chesney részére hirdetményi úton kézbesítem.
A hirdetményt a Be. 135. §-ának (3) bekezdés a) pontja alapján tizenöt napra közzé kell tenni
az ügyészség elektronikus tájékoztatására szolgáló honlapján, illetve tizenöt napra ki kell
függeszteni a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség hirdetőtáblájára, valamint a Be. 135. §ának (5) bekezdése alapján a hirdetményt tizenöt napra ki kell függeszteni a terhelt utolsó ismert
magyarországi lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye szerinti helyi önkormányzat
hirdetőtáblájára.
Sanders Chesney a hirdetmény útján kézbesített B.VI-VII. 2232/2017/6-I. számú hivatalos
iratot a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészségen (1066 Budapest, Zichy Jenő u. 14.) hivatali
időben veheti át.
A Be. 135. §-ának (4) bekezdése alapján az iratot a hirdetménynek a Be. 135. §-ának (3)
bekezdés a) pontja szerinti közzétételétől számított tizenötödik napon kell kézbesítettnek
tekinteni.

Budapest, 2019. szeptember 5.
dr. Policsek Katalin
címzetes főügyészségi ügyész
csoportvezető ügyész
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B.VI-VII. 2232/2017/10.

ANNOUNCEMENT
I deliver to Sanders Chesney the decision no. B.VI-VII. 2232/2017/6-I. of the Budapest 6th
and 7th Districts Prosecutor's Office, made on 9 October 2017 in the form of an announcement
pursuant to Section 135 (1) a) of Act XC of 2017 on Criminal Procedures (hereinafter
referred to as: the Criminal Procedures Act).
In accordance with Section 135 (3) a) of the Criminal Procedures Act the announcement shall
be posted on the website of the prosecutor's office used for electronic communication and on
the notice board of the Budapest 6th and 7th Districts Prosecutor's Office. Pursuant to Section
135 (5) of the Criminal Procedures Act the announcement shall be posted on the notice board
of the local government of the last known domestic address of residence or place of stay of
the addressee (the accused).
Sanders Chesney may receive the official document no. B.VI-VII. 2232/2017/6-I. delivered
in the form of an announcement from the Budapest 6th and 7th Districts Prosecutor's Office
in Budapest 6th district, Zichy Jenő u. 14. during the hours of customer service.
According to Section 135 (4) of the Criminal Procedures Act the document shall be deemed
to have been delivered on the fifteenth day following its posting in accordance with Section
135 (3) a) of the Criminal Procedures Act.

Budapest, 5 September 2019
(sgd.) dr. Katalin Policsek
Titular Prosecutor of the Office
of the Chief Prosecutor
Group Leader Prosecutor
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