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H a t á r o z a t 

 

 

 

 

a személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége (Btk. 222. § 

(2) bekezdés a) pont) miatt a Szombathelyi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán 

497/2019. bü. szám alatt folyamatban lévő bűnügyben 

 

Kovács László Szabolcs 
 

(aki 1976. augusztus 26. napján született Szombathelyen, anyja neve: Annár Mária) 

 

gyanúsítottal szemben az eljárást a feltételes ügyészi felfüggesztés tartamának eredményes 

eltelte folytán  

m e g s z ü n t e t e m . 

 

A nyomozás során bűnügyi költség nem merült fel. 

 

Határozatomat azzal kézbesítem Kovács Antónia sértettnek, illetve Kovács László Szabolcs 

gyanúsítottnak, hogy ellene a közléstől számított 15 napon belül a határozatot hozó 

ügyészségnél panaszt jelenthetnek be.  

 

Indokolás: 

 

Nevezett testvérével, Kovács Antónia sértettel élt, a szüleik halálát követően a tőlük örökölt 

Szombathely, Szövő utca 77.szám 5. ajtó alatt található lakásban.  

 

Kovács Antónia sértett a hagyatéki eljáráson testvérének ajándékozta örökrészét. 

 

Kovács László Szabolcs gyanúsított ittas állapotban folyamatosan fenyegette testvérét azzal, 

hogy megöli, ha a lakásból nem távozik el a gyermekeivel együtt.  

 

2019. év március 11-ét megelőző időben több alkalommal is rendőri segítséget is kért Kovács 

Antónia sértett, mert a testvére meglökte, megrúgta. 

 
Időközben Kovács Antónia sértett a gyermekeivel együtt a fenti lakásból elköltözött, azóta a 

fenyegetések megszűntek. 



 

 

Kovács Antónia sértett a sérelmére elkövetett zaklatás vétsége miatt joghatályos 

magánindítványát a gyanúsítottal szemben 2019. március 11. napján előterjesztette. 

 

Kovács László Szabolcs fenti cselekményével 1 rb. a Btk. 222.§ (1) bekezdésébe ütköző és a 

(2) bekezdés a) pontja szerint minősülő személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve 

elkövetett zaklatás vétségét valósította meg.  

 

A Szombathelyi Járási Ügyészség a 2019. december 4. napján végrehajthatóvá vált 15. 

sorszámú határozatával nevezettel szemben az eljárást 1 év időtartamra feltételesen 

felfüggesztette. 

 

A Be. 398. § (2) bekezdés c) pont III. fordulata alapján, - mivel a feltételes ügyészi 

felfüggesztés tartama eredményesen eltelt, nevezettel szemben az elmúlt évben újabb büntető 

eljárás nem indult -, az eljárást meg kell szüntetni.  

 

Mindezekre figyelemmel határoztam a rendelkező részben írtak szerint, mely határozat ellen a 

Be. 369. § (1) bekezdése alapján az érdekeltek a közléstől számított 15 napon belül a 

határozatot hozó ügyészségnél panaszt jelenthetnek be, amelyet a Be. 369. § (3) bekezdése 

alapján, míg azt érdemben el nem bírálják, visszavonhatnak, de az később már újra nem 

terjeszthető elő. 

 

 

 

Szombathely, 2020. december 18. napján 

 

 

 

                                  Dr. Róka György  

                                  vezető ügyész 
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