ÖSSZEFOGLALÓ
A 2021. ÉVI ÜGYÉSZSÉGI FOGALMAZÓI PÁLYÁZATOKRÓL

2021-ben 2 pályázati felhívás jelent meg az Ügyészségi Közlöny 2. és 5. számában.
A fogalmazói helyek betöltését 1 év határozott időre hirdettük meg a pályázatokban.
Kizárólag elektronikus úton lehetett pályázni a 2019-ben bevezetett elektronikus
pályázati rendszerben.
2021. februárban 10 ügyészségi fogalmazói helyet hirdettünk a Központi Nyomozó
Főügyészség Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségére (5) és a Debreceni
Regionális Nyomozó Ügyészségére (5) 2021. március 19-ei beadási határidővel.
Összesen 34 fő pályázott, akik közül 4 főnek jogi oklevél hiányában érvénytelen volt
a pályázata, további 1 fő a meghallgatások első körében, 3 fő a második körben vonta
vissza pályázatát.
2021. májusban 72 ügyészségi fogalmazói helyre jelent meg pályázati felhívás
2021. július 9-ei beadási határidővel. Összesen 131 fő pályázott. Érvénytelen
pályázat nem volt. A meghallgatások első körében a főügyészségeken 6 fő, a legfőbb
ügyészségi meghallgatások előtt további 8 fő vonta vissza pályázatát. Az első pályázat
során a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészségen betöltetlenül maradt 3
ügyészségi fogalmazói helyet ismételten meghirdettük. A Központi Nyomozó
Főügyészség 3 álláshelyét 12 fő, a Fővárosi Főügyészség 15 álláshelyét 26, BácsKiskun megye 6 álláshelyét 4, Békés megye 3 álláshelyét 3, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye 9 álláshelyét 18, Csongrád-Csanád megye 2 álláshelyét 11, Fejér megye 4
álláshelyét 5, Győr-Moson-Sopron megye 2 álláshelyét 5, Jász-Nagykun-Szolnok
megye 4 álláshelyét 4, Pest megye 9 álláshelyét 7, Somogy megye 2 álláshelyét 9,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3 álláshelyét 12, Tolna megye 4 álláshelyét 11, Vas
megye 2 álláshelyét 3, Veszprém megye 2 álláshelyét 1 fő pályázta meg első helyen.
Nem volt olyan pályázó, aki a Komárom-Esztergom és a Zala megyei szolgálati
helyeket első helyen jelölte volna meg.
A két pályázatban – a jelentkezők és a meghirdetett álláshelyek aránya alapján – a
túljelentkezés országosan 2,1-szeres. 2020-ban nem hirdettünk fogalmazói
pályázatot. 2019-ben 3,7-szer annyi pályázó jelentkezett, mint amennyi helyet
meghirdettünk.
A pályázók 13%-a már a korábbi években is nyújtott be pályázatot az ügyészségre.
123 pályázó nappali, 42 levelező munkarendben tanult az egyetemen. Idén szerzett
jogi oklevelet 68 fő, 2020-ban 33 fő, 2018-ban és 2019-ben 35 fő, 2011 és 2017 között
18 fő, 2004 és 2009 között 6 fő, 1994-ben 1 fő, további 4 főnek még nem volt jogi
oklevele. A jogi diplomák eredménye 23 főnek „summa cum laude”, 90 főnek „cum
laude”, 38 főnek „rite” volt. 9 pályázónak nem volt nyelvvizsgabizonyítványa. A
pályázók 58 felsőfokú nyelvvizsgával, 132 középfokú nyelvvizsgával rendelkeztek
angol, német, francia, olasz, spanyol, ukrán, japán, latin és eszperantó nyelvből.
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A két pályázat alapján a jelentkezők férfi-nő aránya 38%-62%. Az ügyészségi
fogalmazói álláshelyekre – több mint egy évtizedig változatlanul – 30% férfi és 70% nő
pályázott. A 2018-ban és 2019-ben az ügyészségi fogalmazói helyre pályázók közel
40%-a volt férfi. A februárban meghirdetett nyomozó ügyészségi fogalmazói állásokra
19 (56%) férfi és 15 (44%) nő, a 72 fogalmazói álláshelyre 43 (33%) férfi és 88 (67%)
nő pályázott.
A pályázatok előszűrését – az első helyen megjelölt szolgálati hely alapján – a
főügyészségeken végezték. Minden pályázó lehetőséget kapott, hogy személyes
meghallgatáson mutatkozzék be. Őket első körben a pályázatban első helyen jelölt
szolgálati helyet irányító főügyész, illetve az általa kijelölt vezetők hallgatták meg
személyesen vagy online.
A Legfőbb Ügyészségi Bizottság online tartotta a meghallgatások második
körét. A 2021. április 15-ei meghallgatásra 13, a 2021. szeptember 6-ai és 7-ei
meghallgatásokra 71 pályázó kapott meghívást. A Legfőbb Ügyészségi Bizottságot
a legfőbb ügyész helyettesek irányították. Tagja volt a Személyügyi, Továbbképzési és
Igazgatási Főosztály főosztályvezető ügyésze, a Továbbképzési Osztály vezetője,
továbbá minden pályázattal érintett főügyész, illetve főügyészhelyettes.
A Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztályának vezetője által koordinált Nyelvi
Bizottság mérte fel és értékelte a nyáron pályázók nyelvtudását. A nyelvi
meghallgatások a Legfőbb Ügyészségi Bizottság ülésével párhuzamosan, online
zajlottak. A pályázók részvétele nem volt kötelező. Mintegy 50 fő vállalta a nyelvi
felmérőn történő részvételt.
A Legfőbb Ügyészségi Bizottság javaslatot tett – a szolgálati helyek megjelölésével –
az alkalmasnak talált jelentkezők pályázatának elfogadására.
A két pályázat alapján a legfőbb ügyész döntött összesen 54 – az elsőben 7, a
másodikban 47 – ügyészségi fogalmazói álláshely betöltéséről. A pályázók –
pályázatuk elfogadásáról vagy elutasításáról – írásban kaptak tájékoztatást.
1 eredményesen pályázó a tájékoztatást követően vonta vissza pályázatát.
Eredményesen pályázott februárban 3 (43%) férfi és 4 (57%) nő, nyáron pedig 21 férfi
(45%) és 26 nő (55%).
A Pécsi Tudományegyetemről 11, a Miskolci Egyetemről 10, a Debreceni Egyetemről,
az Eötvös Loránd Tudományegyetemről és a Szegedi Tudományegyetemről 7-7-7, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemről 6, a Széchenyi István Egyetemről 5 fő, valamint
a Károli Gáspár Református Egyetemről 1 fő pályázata lett eredményes. Az
eredményesen pályázók közül 47 fő nappali, 7 fő levelező tagozaton végzett, a jogi
oklevél minősítése „summa cum laude” 15 főnek, „cum laude” 38 főnek, további 1
főnek „rite” volt. 2021-ben 23, 2020-ban és 2019-ben 20, 2017 és 2014 között 7, 2014
előtt 4 fő szerzett jogi oklevelet. 2 fő doktori iskola hallgatója jelenleg. 1 fő jogi
szakvizsgázott. 13 főnek angol nyelvből, további 1-1 főnek német, spanyol és olasz
nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van.
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Az ügyészségi fogalmazói kinevezési okiratokat 7 fő vette át 2021. június 1-jén a
Központi Nyomozó Főügyészséget vezető főügyésztől. A többi eredményes pályázó
2021. november 2-án veheti át kinevezési okiratát a szolgálati helye szerinti
főügyészségen. Az idén felvételt nyert ügyészségi fogalmazók ezt követően kezdik
meg – a Magyar Ügyészképző Központ keretében – az ügyészi hivatásra való
felkészülést.
Személyügyi, Továbbképzési és
Igazgatási Főosztály

