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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

Évet értékeltek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészségen

2015. március  4. napján tartott évértékelő értekezletet a Megyei Főügyészség, melyen 
részt vett Dr. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes is.

A  2015.  évi  ügyészi  tevékenység  értékelése  kapcsán  került  sor  összügyészi  értekezlet 
megtartására  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Főügyészségen.  A  Legfőbb  Ügyészség 
részéről  Dr.  Lajtár  István  közjogi  legfőbb  ügyész  helyettes  tisztelte  meg  jelenlétével  a 
rendezvényt.

Dr. Miskolci László főügyész összefoglalójában kiemelte, hogy a megye ügyészségei néhány 
kivételtől  eltekintve XXI. századi munkakörülmények között dolgoznak. Tavaly adták át a 
Sátoraljaújhelyi  Járási  Ügyészség felújított,  modern  épületét.  Az ügyészi  munkavégzéshez 
adottak a személyi és tárgyi feltételek. Az ügyészi állomány képzése és továbbképzése magas 
színvonalon  történik.  A  gyors  ügyintézés  mellett  kiemelkedő  figyelmet  fordítottunk  a 
minőségi  munkavégzésre  is.  A  büntetőjogi  és  közjogi  szakág  együttműködése  kiválóan 
megvalósult, akár a közjogi szakág által kezdeményezett büntető eljárásokról, akár a büntető 
jogi szakág által kezdeményezett kereset indításokról beszélünk. Uniós és egyéb nemzetközi 
tanfolyamokon is szép számmal vettnek részt a kollégák.

Az  ügyészség  büntetőjogi  tevékenységéről  Dr.  Martossy  György  főügyész  helyettes 
elmondta,  hogy bár  csökkent  az  ismertté  vált  bűncselekmények  és  a  vádemelések  száma, 
azonban  ez  érzékelhető  munkateher  csökkentést  nem eredményezett.  Továbbra  is  kiemelt 
szempont az eljárást gyorsító lehetőségek igénybe vétele, melyek jelzik a közvélemény felé, 
hogy  a  bűncselekmények  elkövetését  gyors  felelősségre  vonás  követi.  Az  ügyészség  a 
gyorsan változó jogszabályi környezetben is szakszerűen és időszerűen végzi munkáját.

A közjogi tevékenység kapcsán Dr. Panyi Béla főügyész helyettes kiemelte, hogy a szakági 
ügyérkezés  drasztikusan  megemelkedett.  A  prioritás  2015  évben  is  a  civil  szervezetek 
közhasznúsági besorolása kapcsán indult  bírósági eljárásokban való ügyészi közreműködés 
volt.  Emellett  a  távoltartás  jogintézménye  tekintetében  is  jelentős  feladat  hárul  az 
ügyészségre.  A  büntetés  végrehajtási  szakágban  kiemelhető,  hogy  hatályba  lépett  az  új 
büntetés  végrehajtási  törvény,  melynek  gyakorlati  alkalmazása  kapcsán  jelentősen 
felértékelődött az ügyészség szerepe, mind a rendőrséggel, mind a bv intézetekkel, mind az 
Igazságügyi Hivatallal való kapcsolatban.

Dr. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes ezek után értékelte a megye ügyészi szerveinek 
2015. évi tevékenységét. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az időszerűség, szakszerűség 
és törvényesség tekintetében kiegyensúlyozott a megye teljesítménye. Megköszönte az elmúlt 



évben  végzett  munkát.  Kitért  az  előző  év  legnagyobb  szervezeti  változására,  a  nyomozó 
ügyészségek integrálására a megyeszékhely járási ügyészségekbe. A határ menti nemzetközi 
kapcsolatok terén a Legfőbb Ügyészség támogatásáról biztosította a főügyészség és a kassai 
ügyészi szervek között kialakuló együttműködést.

Miskolc, 2016. március hó 10. napján

                                                                                                  Dr. Miskolci László
                                                                                                            főügyész
                                                                                                          


