
 
 

Pályázati felhívás 
alügyészi 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.) 18. §-ának (4) bekezdése 
alapján a legfőbb ügyész 

 
pályázatot hirdet 

 
a Füzesabonyi Járási Ügyészségre kettő büntetőjogi szakági alügyészi állás 

betöltésére, az  egyik állás esetében 1 évi határozott időtartamra. 
 

Az alügyész kinevezésének feltételeit az Üjt. 109. §-ának (1)-(2) bekezdése, 11. 
§-ának (4) bekezdése és 12. §-a állapítja meg. 
 

Az alügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat. 
 

Az alügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. 
 

A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat 
bemutató fényképes önéletrajz, az előírt képesítési követelményeknek (egyetemi jogi 
végzettség, jogi szakvizsga) való megfelelést igazoló eredeti okiratok, vagy azok 
hiteles másolatai. 
 

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 ügyészségi alkalmazott pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is 

mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy nem áll a legsúlyosabb fegyelmi büntetés 
hatálya alatt, nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat, valamint 
hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez. 
 

A pályázónak arról is nyilatkoznia kell, hogy hajlandó alávetni magát a 
pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek 
megelőlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, miszerint az egészségügyi és személyes 
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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. 
 

Az alügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek 
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. 
 

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 feltételeinek nem felel meg. (A hatósági erkölcsi 

bizonyítványt és a magyar állampolgárságot igazoló okiratot külön felhívásra kell 
benyújtani.) 
 

A kinevezésről a legfőbb ügyész dönt. 
 

A pályázatnak (egy példányban) a Heves Megyei Főügyészségre (3300 Eger, 
Barkóczy u. 1.)  
 

2014. február 17-én 15 óráig 
 
kell beérkeznie. 
 

A pályázat eredményéről a jelentkezőket a benyújtási határidő lejártát követő 
három hónapon belül írásban értesítjük. 

 
 

Személyügyi, Továbbképzési és 
Igazgatási Főosztály 

 
 

  
 
 
 


