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Az ügy lényege: a vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett 2012. óta
ismerték egymást, 2014. év óta a vádlott barátnője volt. 2018. április hónap elején
a sértett szakított a vádlottal, de ezt követően is tartották a kapcsolatot. A vádlott
nem tudta elfogadni a szakítás tényét. A vádlott végül 2018. júliusában az esti
órákban megjelent a sértettnél, mivel tudta, hogy a sértett otthon lesz, előtte
ugyanis telefonon beszéltek. A vádlott egyéb tárgyak mellett, egy vékony fém
dróthuzalt vitt magával azzal a szándékkal, hogyha a sértett nem békül ki vele,
akkor azzal megfojtja őt. A sértett buliba készült, és ismét közölte a vádlottal, hogy
nem akar békülni. Ezen összevesztek, a vádlott feldühödött, majd, amikor a WC-re
ment és a sértett sürgette, ismét összeszólalkoztak. Ettől a vádlott ideges lett, a
mellékhelyiségből kilépve az előszobában várakozó sértett háta mögé lépett, majd
a magával hozott fém dróthuzalt hátulról a sértett nyakára hurkolta és a drótot
szorítva fojtogatni kezdte. A sértett védekezett, egy alkalommal a vádlott bal keze
hüvelykujját megharapta, próbált fizikai erővel a szorításból szabadulni. A vádlott
több percen át szorította a dróthuzallal a sértett nyakát, aki végül eszméletét
vesztve a földre esett. A vádlott a sértett fölé hajolt, hogy állapotát ellenőrizze,
ekkor ért haza a sértett édesapja, aki a nyitott bejárati ajtónál meglátta, hogy lánya
eszméletlen állapotban, elszíneződött fejjel a földön hanyatt fekszik. Odarohant és
amikor észlelte, hogy se légzése se keringése nincs, a szomszédban lakó ápolónőt
hívta segítségül, aki megpróbálta a sértettet újra éleszteni. A vádlott eközben a
házban, illetve az udvaron idegesen fel-alá járkált. A kiérkező mentők
újraélesztették a sértettet, és eszméletlen állapotban a Soproni Kórház Sürgősségi
Betegellátó Osztályára szállították, ahol pár nappal később meghalt.
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