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Évértékelő értekezlet a Nógrád Megyei Főügyészségen 
– sajtóközlemény – 

 
 

A Nógrád Megyei Főügyészség 2016. április 7-én értékelte a 2015. évi tevékenységét. Az 
összügyészi értekezleten részt vettek a megye ügyészei, alügyészei és ügyészségi fogalmazói, 
továbbá megtisztelte azt jelenlétével dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes is. 
 

Dr. Bóna Gyula főügyész köszöntője után az ügyészség személyügyi helyzetét és 2015. évi közjogi 
szakági tevékenységét dr. Nagy Zsuzsanna közjogi főügyészhelyettes, míg a büntetőjogi szakág 
elmúlt évben végzett munkáját Sziliné dr. Séber Anita büntetőjogi főügyészhelyettes értékelte. 
 

Dr. Nagy Zsuzsanna előbb az ügyészség létszámhelyzetét és általános működési feltételeit 
ismertette, majd a közérdekvédelmi szakág törvényességi ellenőrzési tevékenységéről, valamint a 
szabálysértési és a magánjogi szakterületet érintő feladatokról szólt részletesebben. Kitért a 
büntetés-végrehajtással összefüggő tevékenység ismertetésére, továbbá kiemelte a gyermek- és 
ifjúságvédelemmel kapcsolatos ügyészi feladatok fontosságát. Összegzése szerint a közjogi szakág 
kifejezetten eredményes évet zárt 2015-ben.  

 
Sziliné dr. Séber Anita beszámolójában elemezte a regisztrált bűncselekmények és elkövetők 
számának, a bűnözés szerkezetének elmúlt évben tapasztalt változásait, az ügyészi intézkedések 
számának, eredményességének alakulását, a vádhatósági tevékenységet. Hangsúlyozta, hogy 
büntetőügyeket sikerült a törvényes határidőben feldolgozni, így a büntetőeljárások elhúzódása 
továbbra sem róható az ügyészségek terhére. Kiemelte továbbá, hogy a megye ügyészi szerveinek 
váderedményessége 2015-ben is meghaladta az országos átlagot, így az ügyészek munkája 
mindenben megfelelt a törvényesség, a szakszerűség és az időszerűség követelményeinek is. Végül 
feladatként határozta meg a 2016. évre az elért jó eredmények megtartását. 

 
A beszámolókat követően dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes a megye ügyészi 
szerveinek munkáját értékelve elmondta, hogy a beszámolóban közölt eredmények azt tükrözik, 
hogy Nógrád megyében jó színvonalon, pontos és időszerű munka folyt, amelyért köszönetét fejezte 
ki a Nógrád Megyei Főügyészség valamennyi dolgozójának. 
 

Balassagyarmat, 2016. április 7.         
Dr. Bóna Gyula 

főügyész 
 


