MUNKAADÓI INTERJÚ

AZ ÜGYÉSZ
FOGLALKOZÁSRÓL

„…az

ügyészi

munka

nagy

elhivatottságot

jelent...”

Az interjút adta: Dr. Veress Gabriella főügyész
Cég profilja: Megyei főügyészség
Szektor: államigazgatási szerv
Dolgozók száma: több száz fő
Munkakörben dolgozók száma: Nemi arány a munkakörben: 60% nő, 40% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 45 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára
lépjen?
Az 1980-as évek eleje óta dolgozom ügyészként. Sok minden motivált, de már az
egyetemen ez volt az álmom.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
A büntető igazságszolgáltatás része és, mint ilyen, a büntető ügyek nyomozása
feletti felügyelettel és a vád képviseletekkel foglalkozik.
Megyei szinten más és más a létszám. 30 és 300 között. Sajnos arról nem adhatok
felvilágosítást, hogy nálunk pontosan hányan dolgoznak.
3. Milyen módszereket használnak az ügyész kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Miután állami szervként működünk, pontos szabályokat kell követnünk a felvételek
kapcsán. A jogi diploma kötelező. A gyakorlat minimum 3 év az ügyészségen, mint

fogalmazó. Aztán jöhet a szakvizsga. Sikeres vizsga esetében nézzük a
rátermettséget.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben
munkakörben? Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?

a

Nálunk nincs most ilyen személy. A többi hivatalról nem tudok nyilatkozni.
Természetesen alkalmaznánk, ha minden kritériumnak megfelelne.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Innen általában csak nyugdíjba mennek emberek. Ezért a változás abból áll, hogy
évről évre új, fiatal kollégák jönnek. Az ok talán az lehet, hogy az ügyészi munka
nagy elhivatottságot jelent, aki ezt választja, egy életre szóló döntést hoz.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A jó kiválasztás, a jó képzés és a saját akarat. Ezek a legfontosabbak, hogy valaki
beváljon. Egy minősítési rendszer alapján értékelünk. De azonnali visszajelzést is
kapnak. Hiszen a tárgyalóteremben, az ítélethirdetés is egy elismerés a munkájuk
után.
7. Van-e tipikus karrierút az ügyészi pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Tipikus karrierút nem a leghelyesebb megfogalmazás. Inkább előrelépés lehet.
Magasabb szintű ügyészség. Ha pályázik valaki és minden feltétele megvan
hozzá, akkor vezető ügyész is lehet.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Arra, hogy mi várható sajnos nem tudok válaszolni. Sok munkánk lesz, az biztos,
mert sajnos bűnözés mindig lesz.
Nem igazán ajánlanám senkinek, mert éppen elegen vagyunk. Itthon nagyon
telített ez a szakma. De, ha mindenképpen ajánlanom kéne, akkor azt mondanám,
hogy ez szép hivatás, amihez nagy elhivatottság szükségeltetik.

