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A Zalaegerszegi Törvényszék a következő tényállást állapította meg: 

N.T. vádlott (41 éves, büntetlen előéletű, Zala Megyei férfi) és a sértett 2014 évtől szerelmi 

kapcsolatban álltak egymással. Kapcsolatuk konfliktusokkal terhelt volt, számos alkalommal 

szakítottak, majd kibékültek. Gyakoriak voltak közöttük a heves veszekedések, amik esetenként 

kölcsönös tettlegességhez is vezettek.  

A vádlott és a sértett 2017-ben munkavállalási céllal Ausztriába költözött, de viszonyukat ott sem 

tudták rendezni. 2017. szeptember elején visszatértek Magyarországra, ekkor a sértett végleges 

szakítási szándékát közölte a vádlottal. A férfi a szakításba nem volt képes beletörődni a sértett iránt 

táplált heves érzelmei miatt. 2017. szeptember 7-én délelőtt 11 óra körüli időpontban érkezett meg a 

sértett a gépkocsijával a vádlott lakóháza elé. A vádlott a kocsiban ülő sértettel vitatkozni, veszekedni 

kezdett, a férfi ennek során benyúlt a gépkocsiba, a nőt rángatta, aki ennek hatására kiszállt a 

járműből. A gépkocsi mellett dulakodtak, majd a sértett vissza akart szállni a kocsiba és közben 

segítségért kiabált. A vádlott visszarángatta a sértettet, aki a földre esett. A férfi megragadott egy 

fémből készült rács darabot és azzal két ütést mért a nő fejére, aki az ütések hatására egy vízelvezető 

csőre zuhant. Ezt követően a vádlott bement a házba, magához vett egy 19 cm pengehosszúságú kést, 

azzal visszament a sértetthez és őt a fején, mellkasán és a nyakán megszúrta, majd a sértett mögé 

lépett, megmarkolta ruházatának elejét és a késsel a sértett nyakát mindkét oldalról elmetszette. A 

sértett halála traumás és vérzéses shock miatt a bántalmazást követően rövid időn belül 

bekövetkezett. 

A Zalaegerszegi Törvényszék a vádlottat bűnösnek mondta ki különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntettében, ezért őt 13 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. 

A törvényszék ítélete ellen a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést. 
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