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A legfőbb ügyész részvételével tartott évértékelő értekezletet a Heves Megyei Főügyészség

A Heves Megyei Főügyészség
sajtóközleménye 

A  Heves  Megyei  Főügyészség  elmúlt  évi  tevékenységét,  2016.  március  22-én,  összügyészi 
értekezlet keretében értékelték az ügyészségi vezetők, Egerben. Az eseményt személyes jelenlétével 
Dr. Polt Péter legfőbb ügyész is megtisztelte.

Az  értekezleten  részt  vevő  meghívottakat  és  a  megye  ügyészeit  dr.  Szalóki  Zoltán  főügyész 
köszöntötte, majd szólt azokról a pozitív tendenciákról, javuló eredményességi mutatókról, melyek 
az  utóbbi  években  a  főügyészség  munkáját  jellemezték.  Elmondta,  hogy  a  megye  ügyészi 
szervezete a törvényi határidőket az elmúlt évben is betartva, időszerűen, ugyanakkor – a megyei, 
közel 99%-os váderedményességi mutató tanúsága szerint - hatékonyan és eredményesen látta el a 
feladatait.  Beszélt  a  főügyészségnek  otthont  adó  egri  Törvényház  várhatóan  két  éven  át  tartó 
rekonstrukciójáról, kiemelve a beruházás jelentőségét és szerepét a megfelelő munkakörülmények 
biztosításában.  A  főügyész  végül  köszönetet  mondott  a  Legfőbb  Ügyészség  vezetőinek  -  és 
személyesen  a  legfőbb  ügyésznek  -  a  működés  szakmai  és  anyagi  feltételeinek  biztosításáért, 
továbbá méltatta és megköszönte a megyei ügyészi szervezet egész évi, eredményes munkáját. 

A  büntetőjogi  szakág  tavalyi  teljesítményét  dr.  Kalmár  Gyula  büntetőjogi  főügyészhelyettes 
értékelte,  összehasonlítva  az  elmúlt  évi  eredményeket  a  korábbi  évek  mutatóival.  Részletesen 
elemezte  a  nyomozás  felügyelet  körében  végzett  fokozott  ügyészi  felügyeleti  tevékenység 
tendenciáit,  a  vádemelés  során  tett  ügyészi  indítványokat,  azok  szerepét,  arányait,  valamint 
bemutatta az egységes és következetes büntetés-kiszabási gyakorlat  alakítása érdekében kifejtett 
ügyészi  tevékenység főbb jellemzőit  és  irányait.  Mindezek alapján  megállapítható  volt,  hogy a 
büntetőjogi szakág 2015. évi tevékenységének szakmai színvonala változatlanul magas, helyenként 
kiemelkedő volt.

Dr. Gulyás Katalin közjogi főügyészhelyettes a közérdekvédelmi szakág tavaly végzett, ugyancsak 
figyelemre  méltó  tevékenységét  elemezte.  Elmondta,  hogy  tovább  nőtt  az  ebben  a  szakágban 
dolgozókra  nehezedő  munkateher,  különösen  a  szabálysértési  eljárásokban  foganatosított 
elővezetések  törvényességének vizsgálata  kapcsán.  Szólt  a  civil  szervezetekkel,  alapítványokkal 
összefüggő feladatokról, részletezte a büntetés-végrehajtás felügyelet, valamint a cégtörvényességi 
ellenőrzések tapasztalatait, és végül kiemelte az ügyészségen belüli szakágak együttműködésének 
fontosságát is.

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész, a megye ügyészi szerveinek munkáját értékelő hozzászólásában – 
melyben az ügyészség előtt  álló  további  célokról  és  kihívásokról  is  szót  ejtett  -  elismerését  és 
köszönetét fejezte ki a Heves Megyei Főügyészség általa is magas színvonalúnak minősített elmúlt 
évi munkájáért. 
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