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Tisztelt Szerkesztőség! 
 
Ezúton mellékelten csatolva megküldjük a Gyulai Törvényszék 2021. évi 8. heti tárgyalási jegyzékét. 
 
A korábbi nagy sajtóérdeklődésre tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetben a tárgyalási jegyzékben szereplő ügyben 
a Gyulai Törvényszék a 8/2012. (IV.25.) OBH utasítás 7. § (1) bekezdése és a Gyulai Törvényszék 27/2020. (I.29.) 
Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idejére vonatkozó szabályzata értelmében előzetes 
 

R E G I S Z T R Á C I Ó T  
ír elő a szerkesztőségek részére. 
 
A 2021. február 22. napján (hétfő) 08.30 órára és 24. napján (szerda) 10.00 órára kitűzött folytatólagos nyilvános 
ülésen - a járványügyi intézkedéseknek szem előtt tartásával és a tárgyalóterem befogadóképessége alapján - a sajtó 
részvételét az eljárási cselekményen az alábbiak szerint biztosítjuk: 
 

- Az első 4 (négy) regisztrált szerkesztőség képviselői jogosultak az épületbe belépni és a nyilvános ülésen 
részt venni.  
 

- Szerkesztőségenként személyesen a nyilvános ülésen – figyelemmel a tárgyalóterem járványügyi szabályozás 
miatti korlátozott befogadóképességére – kizárólag egy személy jelenléte biztosítható. 

 
- A sajtó a kép- és hangfelvevő berendezéseket a nyilvános ülést megelőzően - annak pontos kezdését és 

zavartalan lebonyolítását nem veszélyeztető módon - telepítheti a tárgyalóteremben, az eszközök közvetlen 
telepítés előtti, helyszínen történő fertőtlenítését követően.  
 

- A nyilvános ülés 8:30 órai és 10:00 órai kezdésére tekintettel kérjük az előzetesen regisztrált szerkesztőség 
munkatársait, hogy a járványügyi szabályzat rendelkezéseire tekintettel tíz perccel a nyilvános ülés kezdete 
előtt jelenjenek meg az épületben. 

 
Felhívja továbbá a bíróság a sajtó képviselőinek figyelmét arra is, hogy előzetesen tájékozódjanak a 
belépés feltételeiről az alábbi oldalon: 
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/altalanos_ugyfeltajekoztato_2021.02.08-
tol.pdf 
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/ugyfelek_tajekoztatasa_-
_reszletes_2021.02.08.jav2_.pdf 
 
 

A sajtóregisztráció során kérjük, hogy jelen e-mailre válaszolva  
2021. február 19. nap 12.00 óráig írásban 

jelezzék részvételi szándékukat az alábbi adatok pontos megadásával:  

- Mely sajtószerv képviseletében kívánnak megjelenni és milyen minőségben (például újságíró, fotós, 
operatőr…stb.)? (Név szerinti regisztráció nem szükséges.) 

 
A regisztrációs e-mailek beérkezésének sorrendje alapján állapítja meg a Gyulai Törvényszék az első 4 sajtóorgánumot, 
akik részt vehetnek a nyilvános ülésen. Olyan sajtószerv képviselőjét, aki nem szerepel a regisztrációs listán, nem áll 
módunkban beengedni az épületbe. 
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A Gyulai Törvényszék minden esetben visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a szerkesztőségeket a regisztráció 
lezárultáról, illetve a szerkesztőségek részére a regisztráció eredményéről (sikeres vagy sikertelen). 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványveszély csökkentése, valamint a megbetegedések megelőzése érdekében az eljáró 
tanács elnöke e körben további azonnali intézkedéseket tehet. 
 
 
G y u l a , 2021. február 17. 
 
 
 
                dr. Marton Erika 
         sajtószóvivő 
        


