MINTA
JELENTKEZÉSI ADATLAP
bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz
1. Pályázó neve
Fogalmazó Flóra
2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva*
1. Fővárosi Törvényszék
2.

Budapest Környéki Törvényszék

3.

Gyulai Törvényszék / Gyulai Járásbíróság

3. Pályázó adatai:
3.1 Születési neve
Fogalmazó Flóra
3.2 Anyja leánykori neve:
Törvény Tamara
3.3. Születési helye, ideje (év, hónap, nap)
1994. 01.01.
3.4 Személyi igazolvány száma
123456AB
Magyar

3.5 Állampolgársága
3.6 Állandó lakcíme
Irányítószám

Utca, út, tér, egyéb
Házszám

Település neve

1500

6

Egyetem utca
Emelet

3.7 Értesítési címe
Irányítószám 1400

Utca, út, tér, egyéb
Házszám

16

Budapest

Ajtó

1

Település neve

2

Budapest

Pályázat utca
Emelet

3.8 Értesítési telefonszám

1

Ajtó

2

+36-XY/123-4567

3.9 Értesítési elektronikus levélcím

fogalmazoflora@xyz.hu

*Megjegyzés a 2. ponthoz: Amennyiben a pályázó több álláshelyre nyújt be pályázatot,
további kérelmét bíróságonként rangsorolva pótlapon kell előterjesztenie.

3.10 Jelenlegi munkahelyének neve
nincs
3.11 Jelenlegi munkahelyének címe
nincs
3.12 Jelenlegi munkahelyén betöltött munkaköre
nincs
4. Jogi diploma
fokozata

kiállításának dátuma(év, hónap, nap)

summa cum laude

2016.12.15.

oktatási intézmény
Eötvös Loránd Tudományegyetem

tagozat (nappali, levelező, stb)
nappali

5. Államilag elismert nyelvvizsga
5.1 A diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga
nyelv

fok
közép

angol

típus
C

5.2 A diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgán túl megszerzett nyelvvizsga
nyelv

fok

német

közép

típus
C

6. OBH által meghirdetett vagy egyéb tudományos pályázatokon való részvétel (téma, helyezés)
Mailáth György Tudományos Pályázat, A végrehajtási kifogás, 3. helyezés
7. Tudományos tevékenység (publikációk, ösztöndíjak, külföldi képzések, stb)
Erasmus+ programban való részvétel
8. Jelenleg folytatott tanulmányok, párhuzamos képzés
nincs
9. További diplomák, egyéb végzettség
nincs

Alulírott pályázó kijelentem, hogy nem állok cselekvőképességet érintő gondnokság és/vagy támogatott
döntéshozatal hatálya alatt.
Alulírott pályázó kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt

Budapest, 2017. 03. 06.

Fogalmazó Flóra
Pályázó aláírása

Tájékoztatom, hogy a fogalmazói kinevezéshez szükséges minimum pontszámot elért, de felvételt nem
nyert pályázókról az Országos Bírósági Hivatal évente országos jegyzéket (várólista) készít.
Kérem, nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy adatai az országos névjegyzékben
szerepeljenek.
Hozzájárulok

Igen
Nem
Fogalmazó Flóra
Pályázó aláírása

Kérem, szíveskedjék az az Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 16) részére írásban
bejelenteni, amennyiben kéri a várólistáról való törlését.

Amennyiben a várólistán szereplő pályázó a szóbeli versenyvizsga időpontjától számított egy naptári
éven belül újabb pályázatot nyújt be bírósági fogalmazói állásra, kérheti, hogy a szerzett pontszáma
alapján újabb versenyvizsga nélkül bírálják el pályázatát.
Kérem, nyilatkozzon arról, hogy kéri-e pályázata szerzett pontszáma alapján történő, újabb
versenyvizsga nélküli elbírálását.
Kérem

Igen

Nem
FIGYELEM! Igen válasz csak abban az esetben jelölhető, ha a pályázó
-

várólistán szerepel és

-

a korábbi szóbeli versenyvizsgáját követő 1 éven belül nyújt be újabb pályázatot.

Fogalmazó Flóra
Pályázó aláírása

