Gyır-Moson-Sopron Megyei Fıügyészség
G y ı r
T.K.912/2011/1. szám

TAKÁCS TAMÁS ÚRNAK

A Legfıbb Ügyészséghez benyújtott és onnét a Gyır-Moson-Sopron
Megyei
Fıügyészséghez
áttett
elektronikus
beadványait
áttanulmányoztam, és az alábbiakról tájékoztatom.
A
rendelkezésre
álló
adatok
szerint
a
sérelmezett
szabálysértési ügyben a Soproni Városi Bíróság az Ön kifogása
alapján
eljárt
és
azt
Szk.785/2010/2.
számú
végzésével
elutasította. Ezt követıen Ön tárgyalás tartását kérte, melyen
úgy nyilatkozott, hogy a bíróság döntését elfogadja, azonban a
jármővezetéstıl eltiltás mellızését kéri. Az eljáró bíróság
2010. december hó 15. napján kelt Szk.891/2010/2. számú
tárgyaláson hozott végzésével a jármővezetéstıl eltiltást
mellızte.
E bírósági végzéssel a szabálysértési eljárás jogerısen
befejezıdött és a kiszabott büntetés végrehajthatóvá vált.
2011. januárjában Ön perújítási kérelmet terjesztett elı, s
azt a Soproni Városi Bíróság 2011. január hó 11. napján kelt
végzésével, mint alaptalant – a Szabálysértésekrıl szóló 1999.
évi LXIX. törvény (továbbiakban Sztv.) 107. § (2) bekezdése
alapján – elutasította, megállapítva azt, hogy olyan új
bizonyíték nem merült fel, amely az Ön felelısségét kizárná,
illetve kedvezıbb döntés meghozatalát indokolná.
A fentiekbıl tehát megállapítható, hogy Ön valamennyi – az
Sztv-ben biztosított rendes és rendkívüli - jogorvoslati
lehetıségét igénybe vette, cselekményét ezen eljárások során a
bíróság jogerısen elbírálta, döntése tehát végrehajtható.
Az ügyben az ügyészi törvényességi felügyelet körébe tartozó
intézkedés megtételére nincs jogszabályi lehetıség az alábbiak
miatt.
Az Sztv. IX. fejezete rendelkezik a szabálysértési eljárások
tekintetében gyakorolható ügyészi törvényességi felügyeletrıl.
Az Sztv. 91. § (1) bekezdése kimondja, hogy az ügyész e
törvényben
szabályozott
eltérésekkel
gyakorolja
az
ügyészségrıl szóló jogszabályokban meghatározott törvényességi
felügyeleti
jogait
a
szabálysértési
hatóságok
eljárása,
határozata (intézkedése) felett. A bíróságok azonban az Sztv.

2
rendelkezései
szerint
nem
minısülnek
szabálysértési
hatóságoknak, így eljárásaikra és döntéseikre az ügyészi
törvényességi felügyelet nem terjed ki.
A fent leírtakra figyelemmel kérelmét elutasítom és kérem a
fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét.
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