Tájékoztató a 2018. I. félévi fogalmazói felvételi versenyvizsgáról

A bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzat (az Országos Bírósági Hivatal elnökének 3/2016. (II.29.) OBH
utasítása) 17. § (2) bekezdése alapján értesítjük a versenyvizsgák időpontjáról és helyéről.
A versenyvizsga írásbeli részének programja:
2018. március 13. (kedd)
regisztráció
vizsga kezdete

9:15
9:30

Regisztráció:
 FONTOS: érvényes regisztráció nélkül a vizsga nem kezdhető meg.
Az eldöntendő (tesztjellegű) feladatok megoldására:
 legfeljebb 1 óra áll rendelkezésre.
A két, bővebben kifejtendő (esszé/szövegértés jellegű) feladat elkészítésére:
 legfeljebb további 2 óra áll rendelkezésre.
A vizsga tisztaságának megőrzése érdekében mikor hagyható el a vizsga helyisége:
 a teszt feladatok megoldását követően, de még az esszé kérdések megismerése előtt,
 1 alkalommal.
Segédanyag/segédeszköz használata:
 nem lehetséges,
 a vizsgabiztos előzetesen figyelmeztetet,
 a pályázó vizsgából való további figyelmeztetés nélküli kizárásával jár.
A vizsga-eredmény közzététele:
 a vizsgát követő 5. munkanaptól a MIA honlapján (http://mia.birosag.hu),
 a tesztfeladatokra és az esszé/szövegértés kérdésekre adott pontszámokat elkülönítve,
 a tesztfeladatok helyes megoldását,
 pályázó kódszámával megjelölve.
Eredményes írásbeli vizsga:
 a megszerezhető pontok több, mint felének az elérése (31 pont) esetén,
 a szóbeli vizsgán való részvétel feltétele.
Lehetőség a szóbeli vizsgán való részvételre:
 a pályázó a honlapon közzétett eredmények alapján értesül,
 FONTOS: erről külön értesítést nem küldünk.
A versenyvizsga szóbeli részének programja:
2018. március 28. (szerda)
regisztráció
vizsga kezdete

8:45-9:45
10:00

Regisztráció:
 FONTOS: érvényes regisztráció nélkül a vizsga nem kezdhető meg.
A pályázathoz legkésőbb a szóbeli vizsga időpontjában, a regisztráció során kötelezően csatolandó mellékletek:
 diploma minősítést is tartalmazó, közjegyző által hitelesített másolata és
 kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
FONTOS: a „sima” erkölcsi bizonyítvány nem fogadható el (az Iasz-nak való megfelelést kell igazolni, lásd a
szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány fényképét a birosag.hu oldalon).

A kötelező mellékleteket a pályázathoz legkésőbb a szóbeli versenyvizsga időpontjában kell benyújtani, olyan időben,
hogy az legkésőbb a szóbeli vizsga napján, a vizsgák megkezdésének időpontjáig rendelkezésre álljon, ennek hiányában:
 FONTOS: a vizsga nem kezdhető meg, a pályázatot visszautasítjuk.
A vizsgák helye:
 Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA)
(Budapest, XII. kerület Tóth Lőrinc u. 6.)
A MIA-n belüli pontos vizsgahelyszínek:
 a recepció ad felvilágosítást,
 azokat az épületben elhelyezett információs táblákon is feltüntetjük
Ellátás a MIA-n:
 büfé nem üzemel - célszerű a vizsgázónak gondoskodnia az étkezéséről
 ásványvíz biztosított

