
       
Pályázati felhívás 

ügyészi állások betöltésére 
 

(2014. január 31.) 
 
 

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és 
az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) 13. §-ának (1) 
bekezdése és a 18. §-ának (4) bekezdése alapján a legfőbb ügyész 
 

pályázatot hirdet 
 
- a Központi Nyomozó Főügyészségre főügyészhelyettesi, 
- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségre büntetőjogi szakági 

főügyészhelyettesi, 
- a Központi Nyomozó Főügyészség Általános Ügyek Osztályára 

főügyészségi osztályvezető ügyészi, 
- a Központi Nyomozó Főügyészség Személyügyi, Továbbképzési és 

Igazgatási Osztályára főügyészségi osztályvezető ügyészi, 
- a Központi Nyomozó Főügyészség Általános Ügyek Osztálya Általános 

Ügyek Csoportjába főügyészségi csoportvezető ügyészi, 
- a Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Osztálya 

Büntetés-végrehajtási Ügyek Csoportjába főügyészségi csoportvezető katonai ügyészi, 
- a Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Osztálya Katonai 

Ügyek Csoportjába főügyészségi csoportvezető katonai ügyészi, 
- a Baranya Megyei Főügyészség Büntetőbírósági Csoportjába főügyészségi 

csoportvezető ügyészi, 
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség Büntetőjogi Osztálya 

Gyermek-és Ifjúságvédelmi Csoportjába főügyészségi csoportvezető ügyészi, 
- a Kalocsai Járási Ügyészségre vezetőhelyettes ügyészi, 
- a Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Osztályára kettő 

főügyészségi katonai ügyészi, 
- a Balassagyarmati Járási Ügyészségre büntetőjogi szakági ügyészi, 
- a Budakörnyéki Járási Ügyészségre büntetőjogi szakági ügyészi, 
- a Mátészalkai Járási Ügyészségre büntetőjogi szakági ügyészi 

állás betöltésére. 
 

Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üjt. 11-12. §-ai állapítják meg. 
 

A Központi Nyomozó Főügyészség és a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség 
főügyészhelyettesi, a Központi Nyomozó Főügyészség osztályvezető ügyészi, 
valamint a Kalocsai Járási Ügyészség vezetőhelyettes ügyészi álláshelyei esetében a 
kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági 
ellenőrzésükhöz, illetve kezdeményezés esetén az ellenőrzés eredménye ne zárja ki a 
kinevezést. 
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A főügyészhelyettesi álláshelyek esetében a kinevezés további, jogszabályban 
nem szereplő feltétele, hogy a pályázók legalább öt éves büntetőjogi szakágban 
szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzenek. 

A Központi Nyomozó Főügyészség osztályvezető ügyészi álláshelyei esetében 
a kinevezés jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázók legalább 
hároméves büntetőjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal 
rendelkezzenek. A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Osztály osztályvezető 
ügyészi álláshelye esetében a kinevezés további feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen 
a személyügyi, továbbképzési és igazgatási területen szerzett tapasztalattal. A 
pályázatok elbírálása során az ügyészségi nyomozások terén szerzett gyakorlat és a 
vezetői tapasztalat mindkét osztályvezető ügyészi álláshely esetében előnyt jelent.   

A Központi Nyomozó Főügyészség főügyészségi csoportvezető ügyészi és 
főügyészségi katonai csoportvezető ügyészi álláshelyei esetében a kinevezés 
jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázók legalább hároméves büntetőjogi 
szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzenek. A pályázatok 
elbírálása során az ügyészségi nyomozások terén szerzett gyakorlat előnyt jelent. 

A Baranya Megyei Főügyészség és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Főügyészség főügyészségi csoportvezető ügyészi álláshelye, továbbá a Kalocsai Járási 
Ügyészség vezetőhelyettes ügyészi álláshelye esetében a kinevezés jogszabályban nem 
szereplő feltétele, hogy a pályázók legalább hároméves büntetőjogi szakágban szerzett 
ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzenek. 
 

Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat, 
nem veheti igénybe öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, vagy más olyan pénzbeli 
ellátás folyósítását, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi 
nyugdíjként kell továbbfolyósítani. 

A nem ügyész pályázót a legfőbb ügyész első alkalommal – az Üjt. 14. §-ának 
(2) bekezdésében írt feltételektől függően – három évre vagy határozatlan időre nevezi 
ki. 

Az ügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. 
 

A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat 
bemutató fényképes önéletrajz, az előírt képesítési követelményeknek és az Üjt. 11. §-
a (2) bekezdésében írt kinevezési feltételeknek való megfelelést (az ott írt munkakörök 
betöltését) igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. (Utóbbinál a tényleges 
működés tartamát csak külön felhívásra kell igazolni.) 

Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a 
pályázatban nem kell szerepeltetni, illetőleg nem kell csatolni mindazt, amit a 
személyi nyilvántartás tartalmaz. (A szakmai önéletrajz nem mellőzhető.) 

A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történő elérhetőségét 
(elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefax szám, stb.). 

A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie 
kell, amelyben választójogának meglétére hivatkozik, kijelenti, hogy hajlandó alávetni 
magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek 
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megelőlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, miszerint az egészségügyi és személyes 
adatait a vizsgálat végzésében közreműködő szervek és személyek, a szakmai 
véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. 

A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem 
kerül sor. 

A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak – az általa ellátott munkaköröktől 
függően – egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll 
legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. Csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, 
amely szerint nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat. 

A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelni kell a személyes 
adatok kezeléséhez való hozzájárulását. 

Az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek 
külön felhívásra hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az 
Üjt. 11. §-a (4) bekezdésének a)-f) pontjában meghatározott körülmények vele 
szemben nem állnak fenn. 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 
törvény 3. §-a (2) bekezdésének f) pontja értelmében az ügyész – az 5. §-a (3) 
bekezdésében írt eset kivételével – vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. 
§-a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a 
6. §-a (2) bekezdésében írt kivétellel – külön felhívásra, kinevezését megelőzően 
köteles eleget tenni. 
 

A pályázat érdemben nem bírálható el, ha 
- elkésett, 
- a hiányos pályázat benyújtója a kitűzött rövid határidő alatt a hiány pótlására 

szóló felhívásnak nem tesz eleget, 
- a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek nem felel meg. (A 

hatósági bizonyítványt és a vagyonnyilatkozatot – említettek szerint – külön felhívásra 
kell benyújtani.) 
 

A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. 
A kinevezésről a legfőbb ügyész dönt. 

 
A pályázatnak (egy példányban): 
- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség és a Kalocsai Járási Ügyészség 

álláshelyei esetében a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségre (6000 Kecskemét, Rákóczi 
u. 7.), 

- a Baranya Megyei Főügyészség álláshelye esetében a Baranya Megyei 
Főügyészségre (7623 Pécs, Jókai u. 26.), valamint  

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség és a Mátészalkai Járási 
Ügyészség álláshelyei esetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészségre 
(4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.) 
 

2014. február 10-én 15 óráig, 
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- a Központi Nyomozó Főügyészség álláshelyei esetében a Központi Nyomozó 
Főügyészségre (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 38.) és  

- a Balassagyarmati Járási ügyészség álláshelye esetében a Nógrád Megyei 
Főügyészségre (2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.)   
 

2014. február 14-én 13 óráig, 
 

- a Budakörnyéki Járási Ügyészség álláshelye esetében a Pest Megyei 
Főügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A.) 

 
2014. február 17-én 15 óráig 

 
kell beérkeznie. 
 
A pályázat eredményéről a jelentkezőket a pályázati határidő lejártát követő három 
hónapon belül írásban értesítjük. 

 
 
 

Személyügyi, Továbbképzési és 
Igazgatási Főosztály 

 
 

 
 


