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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
évértékelő összügyészi értekezlet Győrben 

 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség és a Győri Fellebbviteli Főügyészség 2016. 
március 18. napján tartotta meg közös évértékelő értekezletét, melyen dr. Lajtár István 
legfőbb ügyész helyettes is részt vett. 
 
Dr. Takács Péter főügyész köszöntőjében kiemelte, hogy Győr-Moson-Sopron Megyében a 
szilárd szakmai, igazgatási, személyi háttérrel rendelkező ügyészi szervezet a 2015-ös évben 
is az elvárt színvonalon végezte a munkáját, megfelelve a szakszerűség, időszerűség és 
eredményesség hármas követelményének. Ennek megfelelően a nyomozó ügyészség 
szervezeti integrációja megtörtént. A megye váderedményességi mutatói továbbra is 
meghaladják az országos átlagot amellett, hogy az tovább javult az előző éviekhez képest. 
Kifejtette, hogy az ügyészi állomány képzésében változatlanul motivációt jelentő távlati 
lehetőségek kínálkoznak. 
 
Dr. Takács Róbert főügyészhelyettes a büntetőjogi szakági tevékenységet értékelve 
rámutatott az eljárást gyorsító intézkedések jelentőségére, a fokozott ügyészi felügyelet 
eredményességet fokozó hatására, valamint a bűnözés struktúrájának változására. Ez utóbbi 
tekintetében hangsúlyozta, hogy a megye elhelyezkedéséből adódóan – mivel az két 
szomszédos országgal is határos – az ügyészi szervezetek munkáján tetten érhető volt a 
fokozódó nyomás a migránsválság következtében, valamint a kábítószer kereskedelem terén. 
 
A közjogi tevékenység kapcsán dr. Bodor Krisztina főügyészhelyettes tájékoztatást adott 
arról, hogy az új büntetés-végrehajtási törvény hatályba lépésével felértékelődött az ügyészség 
szerepe a társszervekkel való kapcsolattartásban, mely az ügyészeknek a túlzsúfoltság miatt 
megtett intézkedéseiben is testet öltött. Hangsúlyt kapott, hogy a civil szervezetekkel 
kapcsolatos – bíróság előtti – ügyészi munka növekvő számokat mutat. 
 
Dr. Mészáros Tamás fellebbviteli főügyész megnyugtatónak nevezte a rendelkezésre álló 
személyi és tárgyi feltételeket. Kiemelte, hogy munkájuk terén a szakmaiság mellett prioritást 
élvez az eljárás elhúzódások elkerülésének célkitűzése. 
 
Dr. Horváth Péter fellebbviteli főügyészhelyettes beszámolójából kiderült, hogy az 
illetékességi területükön működő bíróságok esetében a hatályon kívül helyezett ügyek száma 
csökkenő tendenciát mutat, ami jótékonyan érinti az eljárások befejezési idejét. 
 
A fellebbviteli főügyészség közérdekvédelmi osztályának élén álló dr. Kaszapné dr. 
Szolnoki Erzsébet megfogalmazta, hogy tevékenységük nagy része a civil szervezetekhez 
köthető és indítványaiknak csaknem mindegyike eredményesnek mutatkozik a bíróság előtt. 
Elhangzott továbbá, hogy az országban működő öt fellebbviteli főügyészség közül a 
közérdekvédelmi területen a Győri Fellebbviteli Főügyészség rendelkezik a legnagyobb 
ügyforgalommal, a fővárost is megelőzően. 
 



Dr. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes a beszámolókat követően általános kifejtette, 
hogy a jogszabályváltozásokra és a szervezet átstrukturálódására tekintettel inger gazdagnak 
volt nevezhető az előző év, mellyel kapcsolatos kihívásokra az ügyészség szakszerű, időszerű 
és eredményes válaszokat adott. Általános helyzetképet adott az ügyészség helyzetéről, 
aktuális feladatairól, majd megköszönve a tavalyi évi munkát, az előző évi eredmények 
megtartását kívánta a megyében működő ügyészi szervezetnek. 
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