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Börtönbüntetést kapott az élettársát többször is bántalmazó nő 

 

 

A Fővárosi Törvényszék – halmazati büntetésül – 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra 

ítélte azt a nőt, akit életveszélyt okozó testi sértéssel, valamint súlyos testi sértés kísérletével vádolt 

az ügyészség.    

 

Az ítéleti tényállás szerint a terhelt rendszeresen italozott és több alkalommal bántalmazta élettársát. 

2020. március 30-án a sértett elvitte sétáltatni két kutyájukat, amelyek közül egyet elvesztett. Amikor 

a férfi késő éjjel csak egy kutyával tért haza, az ittas állapotban lévő vádlott veszekedni és kiabálni 

kezdett vele. A nő a sértett szidalmazása közben magához vett egy kb. 20 cm pengehosszúságú kést, 

amellyel rátámadt élettársára és megsebesítette az arcán. Amikor a férfi menekülni próbált, a nő 

utolérte és egy alkalommal mellkason szúrta őt. A fellépő erős vérzés miatt a vádlott végül kihívta a 

mentőket. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl és 8 napon belül gyógyuló sérülést is 

szenvedett. 

 

A fenti időpontot megelőzően, 2019. január 20-án a vádlott – egy családi veszekedés alkalmával – 

egy fémvéggel ellátott fa húsklopfolóval úgy fejbe vágta az élettársát, hogy az eszköz eltört. Az ütés 

következtében a sértett a homloktájékán és fején szerzett súlyos sérüléseket.  

 

Az ügyészség indítványozta, hogy ha a terhelt az előkészítő ülésen a vád tárgyát képező 

bűncselekmények vonatkozásában beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, 

akkor őt a bíróság ítélje 3 év 6 hónap szabadságvesztésre, valamint 3 évre tiltsa el a közügyek 

gyakorlásától is.   

 

A tegnapi napon megtartott előkészítő ülésen a vádlott – mindkét cselekmény vonatkozásában – 

beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Beismerő nyilatkozatát a bíróság 

elfogadta és vele szemben ítéletet hozott.  

 

A büntetés kiszabása során enyhítő körülményként értékelte a Fővárosi Törvényszék az időmúlást, a 

vádlott beismerő vallomását, igazolt betegségét, büntetlen előéletét, megbánó magatartását, valamint 

azt hogy mindkét esetben segítséget nyújtott az elkövetést követően az általa bántalmazott sértettnek. 

Súlyosító körülményként vette figyelembe a bíróság azt, hogy hozzátartozója sérelmére követte el a 

cselekményeket, valamint azt is, hogy az általa okozott súlyosabb sérülésnél az életveszély 

közvetlenül fennállt.  

 

Az ítélettel szemben az ügyészség súlyosításért fellebbezett, míg a vádlott és védője azt tudomásul 

vették.  

 

 

 


