
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
gazdasági főigazgató munkakör betöltésére 

 
(2018. november 22.) 

 
 
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi 
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) 126. §-a alapján a legfőbb ügyész 
 

pályázatot hirdet 
 
a Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatóságán gazdasági főigazgató munkakör 
betöltésére. 
 
A kinevezés általános feltételeit az Üjt. 122. §-ának (1) és (4)–(5) bekezdései tartalmazzák. 
 
Fentieken túl az Üjt. 122. § (7) bekezdése alapján az a jelölt nevezhető ki gazdasági 
főigazgatóvá, aki megfelel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott képesítési 
feltételeknek. 
 
A kinevezés feltétele továbbá, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez, 
illetve kezdeményezés esetén az ellenőrzés eredménye ne zárja ki a kinevezést. 
 
A tisztviselő pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében – az országgyűlési, 
az európai parlamenti, illetve az önkormányzati választáson jelöltként való részvételét kivéve 
– közszereplést nem vállalhat. Összeférhetetlenségére egyebekben az ügyész 
összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok vonatkoznak az Üjt. 131. §-ában foglalt 
eltérésekkel. 
 
A kinevezés határozatlan időre szól. 
 
A tisztviselő járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. 
 
A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes 
önéletrajz, az előírt képesítési követelményeknek és kinevezési feltételeknek való megfelelést 
igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. 
 
Az ügyészségi alkalmazottnak és a volt ügyészségi alkalmazottnak a pályázatban nem kell 
szerepeltetni, illetve 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 telefaxszám stb.). 
 
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. 
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A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell a személyes adatok 
kezeléséhez való hozzájárulását, továbbá csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amelyben 
kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal 
hatálya alatt, továbbá pártban tisztséget nem visel, illetve azt legkésőbb kinevezésekor 
megszünteti. 
 
A kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek külön felhívásra hatósági 
erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt. 122. §-a (5) bekezdésének  
a) és b) pontjaiban meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. 
 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a  
(1) bekezdésének b) és c) pontja alapján a gazdasági főigazgató vagyonnyilatkozat tételére 
kötelezett. E törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének – a 6. § (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 képesítési követelményeknek, valamint a kinevezés általános és különös 

feltételeinek nem felel meg. (A hatósági erkölcsi bizonyítványt és a vagyonnyilatkozatot 
– említettek szerint – külön felhívásra kell benyújtani.) 

 
A pályázatokat az illetékes alkalmazotti tanács véleményezi. 
 
A kinevezésről a legfőbb ügyész dönt. 
 
A pályázatnak (egy példányban) a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és 
Igazgatási Főosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) 
 

2018. december 20-án 15 óráig 
 
kell beérkeznie. 
 
A pályázat eredményéről a jelentkezőket a pályázati határidő lejártát követő három hónapon 
belül írásban értesítjük. 
 
 

Személyügyi, Továbbképzési és 
Igazgatási Főosztály 


