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A vádlott (55 éves, büntetlen előéletű, Zala Megyei nő) és a sértett (54 éves, Zala 
Megyei férfi) 2009-ben kötöttek házasságot. Mindketten italozó életmódot folytattak, 
rendszeresek voltak közöttük a veszekedések, amelyek során kölcsönösen és 
gyakran, trágár szavakkal szidalmazták egymást. A sértett esetenként bántalmazta is 
a vádlottat. Mindezek miatt együttélésük 2015-ben meg is szakadt. Ezt követően is 
együtt gondozták azonban a sértett tulajdonában álló pincét és a hozzá tartozó 
területet. 2017 májusában a vádlott a városi lakásából a pincébe költözött. Ezt 
követően a sértett a munkája után, a déli órákban rendszeresen felment a hegyi 
házba, ahol a vádlottal együtt italoztak. Viszonyukat továbbra is veszekedések és 
alkalmankénti bántalmazások, hangos, trágár szidalmazások jellemezték.  

2017. augusztus 5-én a sértett ismét a házhoz ment, a vádlottal együtt megebédelt, 
majd a ház körül tevékenykedett. A nap folyamán mindketten nagyobb 
mennyiségben fogyasztottak szeszes italt, így 18 óra körüli időre ittas állapotba 
kerültek és veszekedtek. A veszekedés a késő esti órákig eltartott, amely során a 
sértett a konyhából egy kést vett magához és azt a vádlott felé fordítva azzal 
fenyegette meg, hogy elvágja a torkát. A kést ezután a teraszon egy asztalra tette. 

Este 10 - fél 11 körüli időpontban a sértett a teraszon egy hintaágyra feküdt. Egy 
darabig tovább szidalmazta és fenyegette a vádlottat, majd elaludt. A vádlott, aki a 
teraszon egy széken ült, az asztalon hagyott 20 cm pengehosszúságú késsel a 
kezében a hintaágyon fekvő sértetthez lépett és szidalmazása miatti haragjában a kést 
közepes erővel a férfi mellkasába szúrta. A szúrást követően a sértett még felkelt a 
hintaágyról, majd a teraszon összerogyott, eszméletét elvesztette és rövidesen 
meghalt. A vádlott csak jóval a sértett halálának bekövetkezése után hajnali 1 óra 56 
perckor hívta fel ismerősét, akitől segítséget kért.  

A Zalaegerszegi Törvényszék a vádlottat bűnösnek mondta ki védekezésre képtelen 
személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében, ezért 15 év fegyházra és 10 év 
közügyektől eltiltásra ítélte.  

A törvényszék ítélete ellen a vádlott és védője a cselekmény eltérő minősítése és a 
büntetés enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést. 

 
Információ: Hornokné dr. Décsei Katalin 

sajtótitkár 
30/6315053 
sajto@pitb.birosag.hu 

 


