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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. szeptember 28. – október 2. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy  

- a Miskolci Törvényszék épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályainak 

meghatározásáról a járványügyi készültség idejére szóló 2020.El.I.D.21/1. számú szabályzat (a 

továbbiakban: Szabályzat) 4.§ e) pontja és a 6. § (1) bekezdése értelmében 2020. szeptember 

28. napjától a Miskolci Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok 

épületeiben foganatosított nyilvános eljárási cselekményen (tárgyalás, nyilvános ülés, stb.) 

hallgatóságként megjelenni kívánó személyek a bíróság épületébe csak előzetes regisztrációt 

követően léphetnek be, előzetesen regisztrálni legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző 

munkanap 15:00 óráig lehet;  

- a 2020. évi LVIII. törvény 138. § (2) bekezdése értelmében a civilisztikai ügyekben bíróság a 

tárgyalásról a nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha az a járványügyi intézkedésnek a 

tárgyalóteremben történő betarthatóságát biztosítja, a 2020. évi LVIII. törvény 205. § 

értelmében a büntetőügyekben a bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot indokolt határozattal 

hivatalból kizárja, ha a járványügyi intézkedésre vagy az egészségügyi válsághelyzettel 

összefüggő rendelkezésre figyelemmel a bíróság a nyilvánosság számára nem látogatható. Ez 

esetben a bíróság a tárgyaláson hozott határozatot a nyilvánosság kizárásával hirdeti ki;  

- a Miskolci Törvényszék és a törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságok 

épületeiben a maszk viselése kötelező. 

Az eljárási cselekményeken való részvételi szándékukat szíveskedjenek az eljárási cselekményt 

megelőző munkanap 15 órájáig az mtsajto@miskolcit.birosag.hu  e-mail címen bejelenteni. Kérjük 

közöljék a médium megnevezését és az eljárási cselekményen részt venni kívánó személyek számát 

is. 

Együttműködésüket köszönjük. 
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2020. 09. 29. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • VI. sz. tárgyalóterem 

13.B.116/2019. vízi közlekedés halált okozó gondatlan 

veszélyeztetésének vétsége 

2020. 09. 29. 

 

10:00 

Perbeszédekkel folytatódik a Kazincbarcikai Járásbíróságon a vadnai 

csónakbaleset ügye, melyben a vádlottakkal szemben vízi közlekedés halált 

okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt emelt vádat az ügyészség.  

 

A vádirati tényállás szerint az ügy III. rendű vádlottja a horgásztavat üzemeltető 

cég ügyvezetője, míg a II. rendű vádlott a csónakbérlésért, a horgászat 

ellenőrzéséért felelős, gondnoki munkakörben dolgozó munkavállalója. 

 

Az I. rendű vádlott és két társa, köztük a néhai sértett 2017 szeptemberében 

együtt horgásztak a vadnai horgásztavon, amikor csónakot béreltek a II. rendű 

vádlottól. A bérelt csónak azonban nem volt közlekedésre alkalmas állapotban, 

mivel nem volt felúszóképes (elárasztott állapotban nem volt képes biztosítani a 

benne ülők fenntartását, megkapaszkodását), illetve hiányzott belőle a kötelező 

felszerelés, a mentőmellény is. 

 

Az I. rendű vádlott és a néhai sértett egész nap a tavon horgásztak, mely közben 

italoztak is. 21 óra körül a mérsékelten hullámzó tóra beeveztek, hogy a parttól 

mintegy 120 méterre fogott halat szákkal kiemeljék. A csónakban mindketten 

felálltak, mire az megbillent és felborult. A hiányzó légtartályok miatt azonban a 

csónak elmerült, így a vízbe esett horgászok nem tudtak mibe kapaszkodni. Az I. 

rendű vádlott a partra úszott, míg a néhai sértett vízbe fulladt. 

 

A II. rendű és a III. rendű vádlott azzal, hogy hajózásra alkalmatlan csónakot adott 

bérbe, az I. rendű vádlott pedig azzal, hogy ittas állapotban vezette a csónakot, 

illetve azt továbbadta a néhai sértettnek, megszegte a vízi közlekedés rendjéről 

szóló jogszabályi előírásokat, amelyek a néhai sértett halálát okozták.  

Akár bizonyítási eljárás befejezése, ítélethirdetés is várható.  

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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2020. 09. 30. 

Miskolci Törvényszék • I./117. sz. tárgyalóterem  

9.B.16/2018.  

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntette  2020. 09. 30. 8:30 

Tanúk kihallgatásával folytatódik a Miskolci Törvényszéken azoknak a 

vádlottaknak az ügye, akik a vádirat szerint Putnokon egy vita során, 2017. 

március 3-án a sértettet ököllel, majd egy bottal ütötték és testszerte rugdosták, 

majd a mozdulatlan sértettet magára hagyták. A sértett életveszélyes 

koponyasérüléseket szenvedett, melynek következtében beszédképtelenné vált.  

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Horváth Dóra 

sajtószóvivő 

46/815-297• 70/361-2778 

horvathdora2@miskolcit.birosag.hu 
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