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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
tartási kötelezettség 

elmulasztásának vétsége 

2020.03.02. 8:00 

Az ügy lényege: 

A vádlottnak élettársi kapcsolatából 2001-ben, 2003-ban, 2008-ban, és 2009-ben született 

négy gyermeke. A Tatabányai Járásbíróság 2014. március 21-én jogerős határozatával 

kötelezte a férfit, hogy gyermekei tartására fizessen minden hónapban gyermekenként a 

mindenkori havi jövedelme 12,5 %-át, de legalább gyermekenként 12.000.- forint tartásdíjat 

a volt élettársa részére. A vádlott tartásdíjat nem fizetett, ezért a sértett 2014. május 28-án 

végrehajtási eljárást kezdeményezett. A vádlott összesen 768.000.- forint tartásdíj 

megfizetését mulasztotta el.  

A vádlott magatartásával megszegte azt a polgári jogi rendelkezést, hogy a kiskorú gyermek 

tartására a szülő a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje 

közérdekű munka büntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.03.02. 

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 

 

 

 
halált okozó testi sértés 

bűntette 

2020.03.02. 10:00 

Az ügy lényege:  

2018. április 24-én Sz.-né R. V. és R. L.-né sógornők között vita alakult ki Sz.-né R. V. 

édesanyjának házánál. A vita során jelen volt a sértett (Sz.-né R. V. testvére, R. L.-né férje), 

valamint Sz.-né R. V. férje, a másodrendű vádlott. A vita után a sértett és a másodrendű 

vádlott, valamint az elsőrendű vádlott (a másodrendű vádlott fia) szóváltásba kerültek, 

melyből dulakodás alakult ki, aminek során a vádlottak egyidejűleg megütötték a sértettet, 

aki az ütés következtében elesett, fejét az aszfaltba verte. A sértett életveszélyes fejsérülést 

szenvedett, őt a mentők kórházba szállították, ahol 9 nappal később elhunyt. 

 

Megjegyzés: Pótmagánvádas eljárás. A tárgyaláson ítélet várható. 
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Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.03.04. 

TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kifosztás bűntette 2020.03.04. 8:00 

Az ügy lényege: 

A sértett 2019. április 25-én az általa is lakott baji présházába befogadta a hajléktalan és 

munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkező fiát. A vádlott, miután mindketten lefeküdtek 

aludni, kihasználva, hogy az édesapja alszik, a fogasra lerakott nadrágjának zsebéből kivette 

a sértett pénztárcáját, benne a sértett személyi igazolványával, lakcímkártyájával, 

jogosítványával, bankkártyájával, 183,6 Euroval és 60.000,-Ft készpénzzel, valamint kivette a 

sértett présház udvarán parkoló autójának indítókulcsát. Ezt követően a férfi a sértett tudta 

és engedélye nélkül a személygépkocsiba beült, azzal Csitárra ment, hogy meglátogassa a 

barátnőjét. Az eltulajdonítás elkövetési értéke összesen: 121.152,-Ft. Az elkövető a pénzből 

17.815,-Ft-ot elköltött, a többi pénzt azonban a pénztárcával és az iratokkal, valamint a 

járművel együtt 2019. április 26-án Balassagyarmaton történt elfogásakor a nyomozó 

hatóság tőle lefoglalta, a sértettnek visszaadta, így az okozott kárból 103.337,-Ft megtérült. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.03.05. 

KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
állatkínzás vétsége 2020.03.05. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2019. április 13-án délután mocsai házának udvarán tartózkodott. 

Az udvarra nyíló elektromos kapun – amit a férfi éppen ekkor zárt be – az utcáról váratlanul 

beszaladt az utcában lakó foxi-yorki keverék kutya, aki megszökött otthonról. A barátságos 

állat 2017-ben került mocsai gazdájához, a vádlott azóta többször találkozott vele. A férfi az 

állatot el akarta zavarni az udvaráról, ezért rákiabált, de a kapu közben bezáródott, ezért a 

kutya nem tudott kimenni, leült az udvarra és a vádlottat figyelte. A vádlott bement a garázsba 

és magához vette a légpuskáját, majd visszament a kutyához, aki továbbra is ugyanott ült 
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nyugodtan. A vádlott a légpuskájával a tőle 5-6 méterre álló kutyára célzott és meglőtte az 

állatot, aki ezért felvonyított. 

A vádlott ekkor kinyitotta a kaput, a megsebzett állat pedig visszament a gazdájához. A férfi 

a kutyája sérülését látva azonnal elvitte állatorvoshoz, aki a sebet szakszerűen ellátta és 

összevarrta. 

A vádlottnál tartott házkutatás során lefoglalták az engedély nélkül tartott légpuskáját. 

 

Megjegyzés: Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje felfüggesztett 

fogházbüntetésre. 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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