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Az ügy lényege: 

A vádlott és élettársa, a sértett 2017. március 10. napján éjjel egy belvárosi szó-
rakozóhelyen tartózkodott, ahol mindketten szeszes italt fogyasztottak. Megbe-
szélték, hogy az éjszakát ismerősük lakásán fogják tölteni. A vádlott és a sértett
a szórakozóhelyen szétváltak, majd külön mentek a fenti ingatlanhoz. A sértett
hajnali fél három körül érkezett meg a lakáshoz, és azt tapasztalta, hogy a vád-
lott már az egyik szobában alszik. A sértett befeküdt az ágyba a vádlott mellé,
majd kb. 1 óra elteltével arra ébredt, hogy a vádlott hangosan kiabál vele, és
számon kéri, hogy hol volt, valamint azzal gyanúsítja meg, hogy megcsalta. A
vádlott ekkor egy alkalommal ököllel, erősen fejen ütötte a sértettet, majd pár
másodpercig  két  kézzel  a  sértett  torkát  megszorította,  fojtogatta.  A  sértett
eközben kérlelte a vádlottat, hogy a bántalmazást hagyja abba. Miután a vád-
lott felhagyott a sértett fojtogatásával, a sértett felöltözött, és a ház mellett par-
koló gépkocsijához sietett, abba beszállt, azonban távozni már nem tudott, mi-
vel a vádlott követte, és a gépjárműbe behajolva elvette az indítókulcsot. A vád-
lott követelte, hogy a sértett a gépkocsiból szálljon ki, majd a sértett akarata el-
lenére, őt a karjánál megragadva, testi erőfölényét kihasználva, a sértettet a la-
kásba visszarángatta, ahol több alkalommal megpofozta. A sértett hangosan
sírt és kérte a vádlottat, hogy engedje távozni a lakásból, azonban a vádlott
erre nem volt  hajlandó.  Ekkor megjelent az ingatlan használója,  aki  kérdőre
vonta a vádlottat a viselkedése miatt, amit a sértett kihasználva távozott az in-
gatlanból.

A sértett a vádlott bántalmazása következtében 8 napon belül gyógyuló sérülé-
seket szenvedett. A sértett könnyű testi sértés vétsége miatt magánindítványt 
terjesztett elő. A fentieken túl a vádlott dühében összetörte a sértett 65.000 Ft 
értékű mobiltelefonját, amely használhatatlanná vált.

Megjegyzés  : A vádlott és tanúk kihallgatása, a bizonyítási eljárás befejezése,
perbeszédek megtartása és ítélethozatal várható.
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