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KÖRLEVELEK

4/2009. (ÜK. 9.) fõov.

körlevél

a büntetõbíróságok másodfokú ügydöntõ határozatai
ellen bejelenthetõ fellebbezések, valamint

az ügyész által a harmadfokú bírósági eljárás során
elõterjeszthetõ indítványok egyes kérdéseirõl szóló

4/2007. (ÜK. 5.) fõov. körlevél módosításáról

A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mû-
ködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 5. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján – a Katonai Ügyek Fõosztályának vezetõjével, vala-
mint a Gyermek és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály vezetõ-
jével egyetértésben – a következõ körlevelet adom ki:

1. A 4/2007. (ÜK. 5.) fõov. körlevél (a továbbiakban:
körlevél) 1. pontjában adott iránymutatást a bíróságok
egységesen érvényesülõ – az ügyészség álláspontjával el-
lentétes – gyakorlatára figyelemmel visszavonom.

2. A körlevél 2. pontjának második bekezdését – a Be.
alkalmazásának egyes kérdéseirõl kiadott Emlékeztetõ
491. a) pontjának visszavonására figyelemmel – visszavo-
nom.

3. A körlevél 4. pontját – a 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasí-
tás 19/A. §-a c) pontjának módosítására figyelemmel –
visszavonom.

4. A körlevél 2–3. pontjának számozása 1–2. pontra, az
5. pontjának számozása 3. pontra változik.

5. Ezt a körlevelet 2009. szeptember 1-jétõl kell alkal-
mazni.

6. Ezt a körlevelet a közzétételét követõ hónap utolsó
napjával visszavonom.

Dr. Polt Péter s. k.,
címzetes legfõbb ügyészségi fõtanácsos

fõosztályvezetõ ügyész

5/2009. (ÜK. 9.) együttes fõov.

körlevél

egyes formanyomtatványok kiegészítésérõl,
módosításáról, illetõleg megszüntetésérõl

Az egyes formanyomtatványok bevezetésének és mó-
dosításának rendjérõl szóló 3/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás
1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következõ körlevelet adjuk ki:

1. pont

A bûnügyi nyilvántartási rendszer, valamint a bûnügyi
és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása körében
történt jogszabályváltozásra figyelemmel a 2/2007.
(ÜK. 2.) fõov. körlevéllel (a továbbiakban: Körlevél) be-
vezetett és annak 1. számú mellékletében közzétett, s az
intraneten megjelentetett formanyomtatványok jegyzékét
az 1., a 2., a 3. és a 9. számú adatlappal1; a „Pótlappal”2, az
„Arcképmáskísérõ adatlappal”3, az „Ujjnyomatlappal”4,
továbbá „a bûncselekmények helyszínén és a bûncselek-
mény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített
ujj- és tenyérnyomat, valamint DNS-profil nyilvántartásba
vételére szolgáló adatközlõ lappal”5 kiegészítjük.

2. pont

A Körlevél alapján bevezetett 457 ny. számú (Adatszol-
gáltatás iránti kérelem a bûntettesek, a kényszerintézkedés
alatt állók, a büntetõeljárás alatt állók, a daktiloszkópiai és
fénykép, a DNS-profilok nyilvántartásából) formanyom-
tatványt – a melléklet6 szerinti formában és tartalommal –
módosítjuk.

3. pont

A Körlevél által bevezetett és annak 1. számú mellékle-
tében felsorolt, az intraneten megjelentetett formanyom-
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1 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 1. melléklet.
2 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 2. melléklet.
3 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 3. melléklet.
4 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 3. melléklet.
5 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 4. melléklet.
6 A mellékletet az érdekeltek közvetlenül kapják meg.



tatványok közül: a 450 ny. számút (2. számú adatlap a
bûntettesek nyilvántartásának kezelõje részére), a 451 ny.
számút (3. számú adatlap a bûntettesek nyilvántartásának
kezelõje részére a vádemelés elhalasztásáról), a 452 ny.
számút (5. számú adatlap a kényszerintézkedés alatt állók
nyilvántartásának kezelõje részére), 454 ny. számút
(7. számú adatlap a daktiloszkópiai és fényképnyilvántar-
tás kezelõje részére), a 455 ny. számút (8. számú adatlap a
DNS-profilok nyilvántartásának kezelõje részére), vala-
mint a 458 ny. számút (6. számú adatlap a büntetõeljárás
alatt állók nyilvántartásának kezelõje részére) megszün-
tetjük.

4. pont

A körlevélben foglaltakat a közzététel, illetõleg a for-
manyomtatványok megjelentetésének napjától kell alkal-
mazni.

5. pont

Ezt a körlevelet a közzététel napját követõ hónap utolsó
napján visszavonjuk.

Dr. Lajtár István s. k., Dr. Láng László s. k.,
osztályvezetõ ügyész fõosztályvezetõ ügyész
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SZEMÉLYI HÍREK
Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Deák Andrea mb. monori városi vezetõhelyettes
ügyészt szolgálati helyén vezetõhelyettes ügyésszé;

dr. Csörnyeiné dr. Tamás Ildikó komlói,
dr. Kardos Ágnes Éva szentendrei,
dr. Kökényesi-Bartos Attila budakörnyéki,
dr. Veszelik Evelin monori városi ügyészségi titkárokat

szolgálati helyükön
ügyésszé;

Görgõyné dr. Vörös Tünde pécsi városi ügyészségi fo-
galmazót szolgálati helyén
ügyészségi titkárrá;

dr. Balázs Tímeát a Miskolci,
dr. Csabai Orsolyát a Tatabányai,
dr. Fábián Esztert a Battonyai,
dr. Grósz Anitát a Székesfehérvári,
dr. Guba Juditot a Karcagi,
dr. Gulyás Adrienn Tímeát a Gyõri,
dr. Gyurics Bálint Csabát az Ajkai,
dr. Jakab Hajnalkát a Balassagyarmati,
dr. Jordán Ildikó Ilonát a Karcagi,
dr. Király Nikolettát a Székesfehérvári,
dr. Klér Andrást a Budaörsi,
dr. Kovács Tamást a Miskolci,
dr. Kuluncsich Esztert a Kiskunhalasi,
dr. Lugasi Józsefet a Battonyai,
dr. Megyaszai Georgina Mártát a Debreceni,
dr. Németh Esztert a Zalaegerszegi,
dr. Pápai Anitát a Miskolci,
dr. Pásztor Gábort a Kazincbarcikai,
dr. Róka Melindát a Kaposvári,
dr. Strasszer Anettet, dr. Szécsényi Anikót a Budaörsi,

dr. Toronicza Gyulát a Debreceni,
dr. Tóth-Zsámboki Juditot a Kunszentmiklósi Városi

Ügyészséghez
ügyészségi fogalmazóvá.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Kocsis Judit budapesti törvényességi felügyeleti
ügyészségi ügyészt a Fõvárosi Fõügyészséghez,

dr. Oláh László gyõri városi ügyészségi ügyészt a Gyõr-
Moson-Sopron Megyei Fõügyészséghez
fõügyészségi ügyészi munkakörbe,

dr. Ágoston Boglárka szegedi városi ügyészségi
ügyészt az Egri Városi Ügyészséghez.

A Baranya megyei fõügyész áthelyezte

Némethné dr. Halász Andrea szigetvári városi ügyész-
ségi ügyészt a Komlói Városi Ügyészséghez,

dr. Türgyeiné dr. Posza Csilla komlói városi ügyészségi
ügyészt a Szigetvári Városi Ügyészséghez,

Waldné dr. Katona Gabriella komlói városi ügyészségi
ügyészt a Pécsi Városi Ügyészséghez.

A Komárom-Esztergom megyei fõügyész áthelyezte

dr. Szalkai Brigitta esztergomi városi ügyészségi titkárt
a Tatai Városi Ügyészséghez.



Lemondás

A legfõbb ügyész tudomásul vette

dr. Pintér István szolnoki városi vezetõhelyettes ügyész
tisztségérõl történõ lemondását azzal, hogy a továbbiak-
ban szolgálati helyén ügyészi munkakört lát el.

Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik

dr. Kovács László címzetes fõügyészségi ügyész, máté-
szalkai városi vezetõ ügyésznek 2010. április 1. napjával,

dr. Tombor Béla szolnoki nyomozó ügyészségi ügyész-
nek 2009. augusztus 31. napjával,

dr. Varga Gergely budapesti X. és XVII. kerületi
ügyészségi ügyésznek 2009. augusztus 14. napjával,

Lopatovszki Dezsõ salgótarjáni nyomozó ügyészségi
nyomozónak 2009. augusztus 21. napjával,

dr. Münnich Iván fõtanácsos, OKRI csoportvezetõ, tu-
dományos fõmunkatársnak 2010. február 15. napjával.

Halálozás

Dr. Csók Árpád ny. nyíregyházi városi ügyészségi
ügyész életének 85. évében 2009. augusztus 17. napján
elhunyt.

Igazolványok érvénytelenítése

Dr. Stauber József ny. fõosztályvezetõ ügyész, legfõbb
ügyészségi ügyintézõ eltulajdonított 080036,

dr. Beck Károly ny. fõosztályvezetõ ügyész 080109, va-
lamint

dr. Vig Dávid OKRI tudományos segédmunkatárs eltu-
lajdonított 101096 sorszámú szolgálati igazolványát a
Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igaz-
gatási Fõosztálya érvénytelenítette.
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KÖZLEMÉNYEK
Pályázati felhívás

ügyészi állások betöltésére

A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyról és
az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. tör-
vény (Üsztv.) 14/C. §-ának (1) bekezdése és 16. §-ának
(4) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

– a Legfõbb Ügyészség Nemzetközi és Európai Ügyek
Fõosztályára fõosztályvezetõ-helyettes ügyészi,

– a Nógrád Megyei Fõügyészségre büntetõjogi szakági
fõügyészségi ügyészi,

– a Salgótarjáni Városi Ügyészségre büntetõjogi szak-
ági ügyészi,

– a Kiskõrösi Városi Ügyészségre 2009. december 1.
napjától betölthetõ vezetõ ügyészi,

– a Kisvárdai Városi Ügyészségre 2010. január 1. nap-
jától betölthetõ vezetõ ügyészi,

– a Nyíregyházi Városi Ügyészségre büntetõjogi szak-
ági ügyészi,

– a Debreceni Nyomozó Ügyészségre vezetõ-helyettes
ügyészi,

– a Debreceni Nyomozó Ügyészségre ügyészi,

– a Szolnoki Nyomozó Ügyészségre ügyészi,

– a Szombathelyi Városi Ügyészségre büntetõjogi
szakági ügyészi és

– a Budakörnyéki Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi
állás betöltésére.

Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-ai állapítják meg.

A Legfõbb Ügyészség Nemzetközi és Európai Ügyek
Fõosztályának fõosztályvezetõ-helyettes ügyészi álláshe-
lyére olyan határozatlan idõre kinevezett ügyészek pályáz-
hatnak, akik legalább ötéves ügyészi gyakorlattal, nemzet-
közi ügyek intézésében szerzett jártassággal, angol nyelv-
bõl államilag elismert, legalább középfokú nyelvvizsgával
rendelkeznek. A kinevezés további feltétele, hogy a jelölt
járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. A pá-
lyázatok elbírálásakor más idegen nyelv ismerete elõnyt
jelent.

A Nógrád Megyei Fõügyészség fõügyészségi ügyészi
álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó leg-
alább hároméves ügyészi gyakorlattal rendelkezzen.



A Kiskõrösi Városi Ügyészség vezetõ ügyészi álláshe-
lyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá
nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. Feltétel továbbá az is,
hogy a pályázó legalább ötéves büntetõjogi ügyészi gya-
korlattal rendelkezzen.

A Kisvárdai Városi Ügyészség vezetõ ügyészi álláshe-
lyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá
nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. Feltétel továbbá az is,
hogy a pályázó legalább ötéves büntetõjogi ügyészi gya-
korlattal rendelkezzen. A pályázat elbírálásakor a vezetõi
tapasztalat elõnyt jelent.

A Nyíregyházi Városi Ügyészség büntetõjogi szakági
ügyészi álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálásakor
elõnyt jelent a gazdasági büntetõügyek intézésében szer-
zett legalább egy éves titkári gyakorlat.

A Debreceni Nyomozó Ügyészség vezetõ-helyettes
ügyészi és a Debreceni Nyomozó Ügyészség ügyészi ál-
láshelyeire való kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járulja-
nak hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzésükhöz.

A Debreceni Nyomozó Ügyészség vezetõ-helyettes
ügyészi álláshelyére való kinevezés további feltétele, hogy
a pályázó legalább ötéves nyomozó ügyészi gyakorlattal
rendelkezzen.

A Szolnoki Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshelyére
való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nem-
zetbiztonsági ellenõrzéséhez és rendelkezzen büntetõjogi
gyakorlattal.

Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevé-
kenységet sem folytathat.

A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalom-
mal – az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltéte-
lektõl függõen – három évre vagy határozatlan idõre ne-
vezi ki.

Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonat-
koznak.

A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat,
szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt
képesítési és – a büntetlen elõélet, valamint a választójog
kivételével – az egyéb követelményeknek megfelelést iga-
zoló okiratok vagy azok hiteles másolatai.

A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilat-
kozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának
meglétére hivatkozik, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyil-
vántartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás
teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a
pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomá-
sul veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és
vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését.

A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót ter-
heli, ha kinevezésére nem kerül sor.

A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak – az általa el-
látott munkaköröktõl függõen – egy olyan nyilatkozatot is

mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilat-
kozat-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 mellé-
kelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájáru-
lását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes ada-
tait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat ese-
tén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok
során való felhasználásához.

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének e)
pontja értelmében az ügyész vagyonnyilatkozat tételére
kötelezett. E törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja sze-
rint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének kinevezé-
sét megelõzõen – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség-
gel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 6/2008. (ÜK. 4.)
LÜ utasításban foglaltak szerint – köteles eleget tenni.

Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi
alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, il-
letõleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilván-
tartás tartalmaz.

A pályázat érvénytelen, ha
– elkésett,
– kellékhiányos,
– a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek

(a vagyonnyilatkozat-tétel kivételével) a benyújtásra elõírt
határidõ leteltekor nem felel meg.

A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

A pályázatoknak
– a Legfõbb Ügyészség álláshelye esetében a Legfõbb

Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõ-
osztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) 2009. október
15-én 13 óráig,

– a Nógrád Megyei Fõügyészség álláshelye esetében
2009. december 4-én 13 óráig és

– a Salgótarjáni Városi Ügyészség álláshelye esetében
2009. november 9-én 13 óráig a Nógrád Megyei Fõ-
ügyészségre (2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.),

– a Kiskõrösi Városi Ügyészség álláshelye esetében a
Bács-Kiskun Megyei Fõügyészségre (6000 Kecskemét,
Rákóczi u. 7.) 2009. október 12-én 13 óráig,

– a Kisvárdai Városi Ügyészség álláshelye esetében
2009. október 12-én 13 óráig és

– a Nyíregyházi Városi Ügyészség álláshelye esetében
2009. november 10-én 13 óráig a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Fõügyészségre (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.),
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– a Debreceni Nyomozó Ügyészség álláshelyei eseté-
ben a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészségre (4025 Debre-
cen, Széchenyi u. 9.) 2009. október 12-én 13 óráig,

– a Szolnoki Nyomozó Ügyészség álláshelye esetében
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészségre (5000
Szolnok, Jókai út 10.) 2009. október 30-án 13 óráig,

– a Szombathelyi Városi Ügyészség álláshelye eseté-
ben a Vas Megyei Fõügyészségre (9700 Szombathely,
Szily J. u. 7.) 2009. november 3-án 13 óráig és

– a Budakörnyéki Ügyészség álláshelye esetében a
Pest Megyei Fõügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty
u. 34/A) 2009. október 20-án 13 óráig
kell beérkezniük.

A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati ha-
táridõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A szerkesztésért felelõs: dr. Miks Antal
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., www.mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394
Budapest 62., Pf. 357, fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu).
2009. évi éves elõfizetési díj: 9324 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 4662 Ft áfával, egy példány ára: 920 Ft áfával.
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09.2563 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

TOVÁBBKÉPZÉS

A Budapesti CORVINUS Egyetem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

(ISO 9001:2000 szabvány alapján minõsített intézet)
tájékoztatója

A BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet felvételt hirdet a 2010.
februárban induló, másoddiplomát adó közgazdasági szakirányú
továbbképzéseire és tanfolyami képzéseire.

Általános tudnivalók:
Az intézet közgazdasági szakirányú továbbképzésein szerez-
hetõ oklevelek a felsõoktatási törvényben rögzített felsõfokú
szakirányú szakképesítést tanúsítják.
Jelentkezési határidõ: 2009. október 31.
Jelentkezési lapot, tájékoztató füzetet, mely a továbbképzési le-
hetõségek általános tudnivalói mellett, szakonként részletesen
tartalmazza a képzés célját és tantervét, térítésmentesen a BCE
Közgazdasági Továbbképzõ Intézetnél (BCE KTI) lehet be-
szerezni.

Címünk: BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet
1085 Budapest VIII., Rigó u. 3.

Postacímünk: 1444 Budapest, Pf. 275 KTI
Honlapunk: http://kti.linett.hu

http://uni-corvinus.hu

Telefonszámaink: 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443
E-mail címünk: kti@uni-corvinus.hu

Jelentkezési feltételek: Államilag elismert felsõfokú (alap, mester,
illetve korábban egyetem, fõiskola) iskolai végzettség és szakkép-
zettség. Jelentkezni a kiadott tájékoztatóban lévõ jelentkezési la-
pon vagy az interneten letöltött jelentkezési lapon lehet. A tan-
folyami képzésekre a Tájékoztató füzetünkben közöltek szerint.
Képzési idõ: A szakirányú továbbképzések 2, 4 félévig tartanak. Et-
tõl való eltérést és a tanfolyamok képzési idejét a Tájékoztató füze-
tünk tartalmazza. A foglalkozások hetenként általában egy napot
vesznek igénybe és 9.40–18.00 óra között kerülnek megtartásra.
A felsõfokú szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél meg-
szerzésének feltételei: Az elõírt képzési és kimeneti követelmé-
nyek (az elõírt tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményes tel-
jesítése, szakdolgozat készítése, záróvizsga eredményes letétele)
teljesítése.
A kiadható oklevél tartalma az adott szak képzési és kimeneti kö-
vetelményeiben elõírtak szerint, az alapképzettségtõl és az el-
végzett szaktól függ.

2010-ben az alábbi közgazdasági szakirányú továbbképzési szakokra hirdetünk felvételt:

1. Elemzõ statisztikus szak
2. Nemzetközi gazdasági (és üzleti)

kapcsolatok szak
3. Vezetési és szervezési szak
4. Marketing szak
5. Pénzügy szak
6. Agrár-közgazdasági szak
7. Vállalkozási menedzsment szak
8. Értékelemzõ szak
9. Környezeti menedzsment szak

10. Biztosítási szak
11. Személyügyi – emberierõforrás-menedzser – szak
12. Jövõkutatás, elõrejelzés (stratégiaformálás) szak
13. Egészségügyi menedzsment szak
14. Belügyi gazdasági szak

15. Gyógyszerügyi menedzsment szak
16. Ingatlangazdálkodási szak
17. Védelemgazdasági szak
18. Projektmenedzsment (fõvállalkozás) szak
19. Közigazgatás gazdálkodása és ellenõrzése szak
20. Közigazgatás gazdálkodás és informatika szak
21. Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak
22. Érdekérvényesítõ (lobbi) szak
23. Kultúra-gazdaságtan szak
24. Vezetési tanácsadás szak
25. Esélyegyenlõségi szak
26. Piacszabályozási szak
27. Biztosítási szak Egészségügyi biztosítási specializáció
28. Ügyfélkapcsolati szak
29. Energiagazdálkodási szak

Gazdasági, szakképesítést nyújtó és céltanfolyamok
Gazdasági tanfolyamaink elsõsorban az aktuális gazdálkodási, pénzügyi, adózási és vezetési tudnivalókat tartalmazzák.
Szakképesítést nyújtó tanfolyamaink a rendeletileg elõírt követelményrendszer szerint épülnek fel, szakvizsgára készítenek fel, s ered-
ményes szakvizsga után képesítést tanúsító bizonyítványt adnak.
Külön megbízás alapján intézményeknél, gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál új munkakörök, feladatok szakszerû ellátását
segítõ céltanfolyamokat szervezünk.

2010-ben az alábbi tanfolyamokra hirdetünk felvételt:

1. Alapfokú értékelemzõ tanfolyam intézménynél,
gazdasági társaságnál, vállalkozásnál

2. Esélyegyenlõségi szaktanfolyam
3. Direkt marketing tanfolyam
4. Munkaerõ-piaci politikák, munkaerõ-piaci elemzések
5. Társadalombiztosítási szakmai klub

6. Adatbázis-lekérdezés (SQL),
Office programozás szaktanfolyam

7. Biztosítási tanácsadó szaktanfolyam
8. Biztosításközvetítõ szaktanfolyam
9. Pénzügyi számviteli szakellenõri szaktanfolyam

10. Okleveles pénzügyi revizori szaktanfolyam

BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
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