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Minősítésre jelentkezés feltételei  2021 

A Köznevelésért Felelős Államtitkár Közleménye alapján 

 

KÖZLEMÉNY 1. pontja 

▪ a Pedagógus I. fokozatra irányuló, a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá 

tartozók számára kötelező minősítő vizsgák, ideértve a korábbi sikertelen 

minősítés miatti megismételt minősítő vizsgákat is [Épr. 2.§ 15/C.§],  

Magyarázó: Kötelező jelentkeztetni és a minősítésen részt venni: Gyakornok (Gyakornok 

pedagógus, és pedagógus végzettségű Gyakornok NOKS) és a korábbi sikertelen minősítés 

miatti megismételt minősítő vizsgákon résztvevőket. 

326/2013.Korm.rend. 

2.§ (5) Ha a pedagógus határozott időre szóló foglalkoztatási jogviszonyának időtartama rövidebb, mint a 

gyakornok számára megállapítandó gyakornoki idő, akkor a gyakornoki időt a határozott idő lejártáig kell kikötni. 

(6) A gyakornok 

a) az (1)–(5) bekezdés szerint megállapított gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy 

b)12 ha a gyakornoki idő május 1. és augusztus 31. között jár le, május hónapban 

tesz minősítő vizsgát. 

(7) A (6) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a gyakornoki idő a minősítő vizsga sikeres letételének időpontjáig 

tart. 

(8) Ha a gyakornok minősítő vizsgája sikeres volt, őt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. 

(9)13 A gyakornoki idő a kétéves gyakornoki idő lejártát követő nappal kezdődően két évvel meghosszabbodik, ha a 

pedagógus minősítő vizsgája sikertelenül zárult. A meghosszabbított gyakornoki időre az (1)–(8) bekezdésben 

foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg. 

(10) Ha a (9) bekezdés szerint megismételt minősítő vizsga is sikertelenül zárult és a pedagógus pedagógus-

munkakörre újabb foglalkoztatási jogviszonyt létesít, az (1)–(9) bekezdésben, valamint az Nkt. 64. § (8) 

bekezdésében foglaltakat ismételten alkalmazni kell. 

(11) A munkáltató a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor köteles írásban tájékoztatni a gyakornokot a minősítő 

vizsga esedékességének időpontjáról. Ha a minősítő vizsga időpontja – különösen a foglalkoztatási jogviszony 

szünetelése miatt – módosul, erről a gyakornokot írásban tájékoztatni kell. 

15/C. § (1) Az 1–14/A., valamint a 15/A–15/B. §-ban foglaltakat 

a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, valamint a 

Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott tekintetében a (2) bekezdésben, 

valamint a 6. § (3)–(4) bekezdés utolsó mondatában foglalt eltérésekkel, 

b) a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakört betöltő személy tekintetében is alkalmazni kell. 

(2) A pedagógus-munkakört, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört egyaránt betöltő 

személy minősítésére és szakmai gyakorlatának számítására a pedagógus munkakört betöltőkre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 

▪ a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló, jelentkezés alapján 

lebonyolítandó minősítési eljárások [Épr. 3.§]  

Magyarázó: A Pedagógus I-be sorolt és nyolc év  (osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus 

hét év) szakmai gyakolati idővel rendelkező pedagógus saját kezdeményezéssel jelentkezhet a 

Pedagógus II-es minősítésre (nem a Pedagógus I-be sorolástól kell számítani a szakmai 

gyakorlati időt) 
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- A szakmai gyakorlat időtartamát össze kell számítani. Összeszámításkor egy évnek 365 napos 

időtartam felel meg. 

- A szakmai gyakorlati időbe nem számít be a munkaviszony jellegű jogviszony 

szünetelésének harminc napot meghaladó időtartama.Tehát a szakmai gyakorlati időbe nem 

számítható be a táppénz, CSED (korábban: TGYÁS), GYED, GYES időtartama, amennyiben 

az meghaladta a 30 napot. Amennyiben meghaladta a 30 napot a munkaviszony jellegű 

jogviszony szünetelése, akkor 30 nap beszámítható a szakmai gyakorlati időbe, a további 

időszak viszont nem. 

326/2013.Korm.rend. 

1/A. § 3. munkaviszony jellegű jogviszony szünetelése: a jogviszonynak az az időtartama, amely alatt a felek 

jogviszonyból eredő kötelezettségeik teljesítését jogszabályi előírás vagy megállapodásuk alapján kölcsönösen 

szüneteltetik, 

3. § (1) Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus nyolc év, az osztatlan tanárképzésben végzett pedagógus 

hét év szakmai gyakorlattal rendelkezik, saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt. A szakmai 

gyakorlat idejébe nem számít be a sikertelen minősítő vizsgát követő gyakornoki idő időtartama. Ha a pedagógus 

a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési 

eljárást le kell folytatni. A minősítési eljárásban való kötelező részvétel teljesítésének időpontját a munkáltató írja 

elő a Pedagógus I. fokozatba lépést követően a kinevezés, munkaszerződés módosításában. 

(2)  

(3) A minősítési eljárás legfeljebb egy alkalommal megismételhető, ha a minősítési eljárás sikertelen volt. A 

minősítési eljárás megismétlésére legkorábban – a sikertelen minősítési eljárás befejezésétől számított – két év 

szakmai gyakorlat megszerzésének évében kerülhet sor. A megismételt minősítési eljárás lefolytatására legkésőbb 

a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlat megszerzéséig kerülhet sor. 

(4) Ha a megismételt minősítési eljárást nem teljesítő pedagógus pedagógus-munkakörre újabb foglalkoztatási 

jogviszonyt létesít, a foglalkoztatási jogviszony létesítésétől számított két év elteltével újabb minősítési eljárásban 

kell részt vennie. Az újabb minősítési eljárás során – a minősítés eredményétől függően – az Nkt. 64. § (8) bekezdését 

kell alkalmazni. 

(5) A sikeres minősítési eljárás alapján a pedagógust Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni. 

2.26 A szakmai gyakorlat 

6. § (1)27 A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges szakmai 

gyakorlatnak kell elfogadni 

a)28 a pedagógus-munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban vagy pedagógus munkakörbe tartozó feladatok 

ellátásával egyházi szolgálati jogviszonyban, 

b) a pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban, 

c) az óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében, 

d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, 

e)29 az állami fenntartású iskola által a tanév végén kiadott igazolás alapján az 1–8. évfolyamon bevett egyház, 

vagy belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan tantárgy tanítása céljából legalább heti tíz óra 

megtartására létrejött foglalkoztatási jogviszony idejét, vagy – ha a tantárgy tanítását egyházi szolgálati viszonyban 

álló egyházi személy legalább heti tíz órában látja el – a tantárgy tanításával, 

f) a pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben végzett oktatói tevékenységgel, 

g)30 az állami szolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony vagy közszolgálati jogviszony keretében a 

köznevelés vagy a szakképzés országos irányításával összefüggő munkakörben, vagy 

h) a kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak esetében a nevelő-oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben 

i)31 a honvédelemért, valamint a rendvédelemért felelős miniszter által fenntartott nevelési-oktatási intézményben 

szolgálati viszony keretében pedagógus munkakörben 

j)32 a szakképző intézményben oktatói munkakörben 
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eltöltött jogszerű foglalkoztatás idejét. 

(1a)33 Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásakor foglalkoztatási időnek kell tekinteni azt az időt is, amely alatt 

a pedagógus munkakör betöltése olyan, az adott pedagógus-munkakör betöltésre jogosító külföldön szerzett 

szakképesítés vagy szakképzettség alapján történt, amelynek külön törvény szerinti elismerése a minősítő vizsgán 

vagy a kötelező minősítési eljárásban való részvétel vagy a nem kötelező minősítési eljárásra vagy pályázati 

eljárásra történő jelentkezés rögzítésének időpontjában már megtörtént. 

6/A. § (1) A 6. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt jogviszonyokban szerzett szakmai gyakorlat időtartamát össze kell 

számítani. Az összeszámításkor egy évnek 365 napos időtartam felel meg. 

(2) A szakmai gyakorlat megállapításakor az azonos időtartamra figyelembe vehető több, egyidejűleg fennálló 

jogviszony közül csak egy jogviszony számítható be. 

(3) A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be 

a) a munkaviszony jellegű jogviszony szünetelésének harminc napot meghaladó időtartama, továbbá 

b) a pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a pedagógus munkaideje nem érte el a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével számított heti 

munkaidő huszonöt százalékát. 

▪ a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló, a nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő személyek jelentkezése alapján lebonyolítandó minősítési 

eljárások [nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (9) és (9c) 

bekezdés],  

Magyarázó: Nem kötelező, hanem saját kezdeményezés alapján jelentkezhetnek a Pedagógus 

I. fokozatba besorolt nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus 

szakképzettséggel rendelkezők a Pedagógus II. fokozat megszerzésére 

Nkt  65.§ (9)448 A 64–65. §-ban foglaltakat alkalmazni kell 

b)449 a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő 

munkakörben pedagógus szakképzettséggel, óvónői szakképesítéssel rendelkező, 

(9c)453 A pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatott legfeljebb Pedagógus II. fokozatot érhet el. Ha a nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben foglalkoztatottat korábban pedagógus-munkakörben alkalmazták és Pedagógus II. fokozatnál 

magasabb fokozatot ért el, illetményét, munkabérét a Pedagógus II. fokozatnak megfelelően kell megállapítani. 

▪ meghatározott személyek meghatározott feltételeknek történő megfelelésük 

esetén, önkéntes kezdeményezésük alapján címzetes Pedagógus I., címzetes 

Pedagógus II., címzetes Mesterpedagógus és címzetes Kutatótanár fokozatot 

szerezhetnek [Épr. 5/A. (1) bekezdés]. 

Magyrázó: Önkéntes alapon jelentkezhet  az egyházi szolgálati jogviszony alapján köznevelési 

intézményben, szakképző intézményben, többcélú köznevelési intézményben, többcélú 

szakképző intézményben nevelő-oktató tevékenységet ellátó, pedagógus szakképzettséggel és 

oktatási azonosító számmal rendelkező személyre és felsőoktatási intézményben pedagógus 

szakképzettséggel rendelkező, tanári munkakört ellátó személyre, valamint  a felsőoktatási 

intézmény pedagógus szakképzettséggel rendelkező, tanári munkakörben foglalkoztatott 

közalkalmazottjára és munkavállalójára, ha az érintett a pedagógus előmeneteli rendszerben 

önkéntes elhatározásából vesz részt. 

326/2013.Korm.rend.  

5/A. §24 (1) Az 1. § (2a) bekezdésében meghatározott személyek a 2–5. §-ban meghatározott feltételeknek történő 

megfelelésük esetén, önkéntes kezdeményezésük alapján címzetes Pedagógus I., címzetes Pedagógus II., címzetes 

Mesterpedagógus és címzetes Kutatótanár fokozatot (a továbbiakban együtt: címzetes fokozat) szerezhetnek. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti címzetes fokozatra nem kell alkalmazni az Nkt. 64. §-ában és 65. §-ában meghatározott 

besorolásra és illetményre, továbbá az 5. alcímben meghatározott átsorolásra vonatkozó rendelkezéseket. 

(3) Ha a címzetes fokozatot megszerzett személy köznevelési intézményben pedagógus munkakörre munkaviszonyt 

vagy közalkalmazotti jogviszonyt létesít, besorolásakor a megszerzett 
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a) címzetes Pedagógus I., illetve címzetes Pedagógus II. fokozatot Pedagógus I., illetve Pedagógus II. fokozatnak 

kell tekinteni, 

b) címzetes Mesterpedagógus és címzetes Kutatótanár címzetes fokozatot – a mester- vagy kutatóprogram lejártáig 

– Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár fokozatnak kell tekinteni, ha a címzetes fokozat megszerzéséhez benyújtott 

és megvédett pályázatban szereplő tevékenységet a pedagógus az új jogviszonyában is folytatni tudja. 

5/B. §25 (1) Az 5/A. § szerinti minősítés keretében 

a) az 1. § (2a) bekezdésében meghatározott személyek a címzetes fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsgán, 

minősítési eljárásban, pályázati eljárásban a 10/A. § (2) bekezdésében meghatározott határidőig történő 

jelentkezésük alapján vehetnek részt, 

b) a jelentkezés benyújtható 

ba) az intézményvezető közreműködésével az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) által működtetett 

informatikai támogató rendszeren (a továbbiakban: informatikai rendszer) keresztül vagy 

bb) az informatikai rendszerhez nem kapcsolódó intézmény által foglalkoztatottak esetén közvetlenül az OH-nál, 

c) címzetes Mesterpedagógus fokozatra a 17/A. § (8) bekezdése szerinti tevékenységgel kapcsolatos 

mesterprogram megvalósítására adható be jelentkezés. 

(2) Ha az 1. § (2a) bekezdésében meghatározott személy éves minősítési tervbe történő felvételekor a jelentkező 

megfelel 

a) a Pedagógus I. fokozatra irányuló minősítő vizsgán való részvétel vonatkozásában, vagy 

b) a Pedagógus II. fokozatra irányuló kötelező minősítési eljárásban való részvétel vonatkozásában 

jogszabályban meghatározott feltételeknek és a miniszter által meghatározott különös feltételeknek, akkor a 

minősítési tervbe fel kell venni. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározottak kivételével a minősítési tervbe történő felvétel során a 10/C. § (3) 

bekezdése alapján kell eljárni, azzal, hogy a Pedagógus II. fokozatra jelentkezők közül előnyben kell részesíteni 

azt, aki esetében a minősítés eredménye az illetményére kiható hatással bír. 

KÖZLEMÉNY 2. pontja 

7.700 fős minősítési keretszám biztosított: 

▪ a Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló, a fejlesztő támogató, a fejlesztő 

innovátori vagy az intézményvezetői tevékenységet célzó általános minősítési 

eljárások [Épr. 4.§ (1) bekezdés]  

▪ a Mesterpedagógus fokozat megújítására irányuló pályázati eljárások [Épr. 8. § 

(5) bekezdés]. 

Magyarázó: A Mesterfokozat elérésére irányuló fejlesztő támogató , a fejlesztő innovátori és 

az intézményvezetői tevékenységre jelentkezőnek pedagógus szakvizsgával és  a Pedagógus II. 

fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie a 

jelentkezéskor. A Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba sorolásától számított ötödik 

naptári évben kell a Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár pályázatát megújítani. 

326/2013.Korm.rend.  

4. § (1) Az a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus, aki rendelkezik 

a) pedagógus-szakvizsgával és 

b) a Pedagógus II. fokozatba történt besorolását követően hat év szakmai gyakorlattal 

a Mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban vehet részt. 

8.§ (5)51 A Mesterpedagógusnak – kivéve az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok 

minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai 

szolgáltatási feladatot ellátó pedagógust – és a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógusnak a Mesterpedagógus 

vagy Kutatótanár fokozatba sorolásától számított ötödik naptári évben – az adott fokozatba sorolás megtartása 

érdekében – a Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár pályázatát meg kell újítania. A megújítás keretében a 
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pedagógusnak a pályázata megvalósulását kell értékelnie, továbbá az előző Mesterpedagógus vagy Kutatótanár 

fokozatba sorolás megszűnését követő időszakra szóló öt év Mester- vagy Kutatóprogramját bemutatnia. 

 

 

KÖZLEMÉNY 3. pontja 

250 fős minősítési keretszám biztosított: 

▪ a Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló pályázati eljárások [Épr. 5. §], 

valamint 

▪ a Kutatótanár fokozat megújítására irányuló pályázati eljárások [Épr. 8. § (5) 

bekezdés]. 

Magyarázó: Pedagógus II. vagy az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki a 

munkaköre ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó 

szakterületen szerzett tudományos fokozattal, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett 

egyetemi tudományos fokozattal (dr. univ.), továbbá tizennégy év szakmai gyakorlattal 

rendelkezik, és rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat, Kutatótanár pályázat 

alapján minősítésben vehet részt. Kutatótanár fokozatba sorolásától számított ötödik naptári 

évben kell a Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár pályázatát megújítani 

326/2013.Korm.rend. 

5. § (1)22 Az a Pedagógus II. vagy az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki a munkaköre 

ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozattal, 

vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozattal (dr. univ.), továbbá tizennégy év szakmai 

gyakorlattal rendelkezik, és rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat, Kutatótanár pályázat alapján 

minősítésben vehet részt. Ha a Kutatótanári pályázat elbírálása sikeres volt, a pedagógust Kutatótanár fokozatba 

kell besorolni. 

(2)23 A Kutatótanár fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás megismétlésére a 3. § (3) bekezdésének első és 

második mondatában foglaltak szerint kerülhet sor. 

(3) Kutatótanár fokozatba 

a) az összes köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, valamint 

b) az összes Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak legfeljebb egy-egy százaléka sorolható be. 

8.§ (5)51 A Mesterpedagógusnak – kivéve az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő 

vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai 

szolgáltatási feladatot ellátó pedagógust – és a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógusnak a Mesterpedagógus 

vagy Kutatótanár fokozatba sorolásától számított ötödik naptári évben – az adott fokozatba sorolás megtartása 

érdekében – a Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár pályázatát meg kell újítania. A megújítás keretében a 

pedagógusnak a pályázata megvalósulását kell értékelnie, továbbá az előző Mesterpedagógus vagy Kutatótanár 

fokozatba sorolás megszűnését követő időszakra szóló öt év Mester- vagy Kutatóprogramját bemutatnia. 

KÖZLEMÉNY 4. pontja 

A Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló, pedagógiai-szakmai ellenőrzési és 

pedagógusminősítési szakértői vagy szaktanácsadói tevékenységet célzó minősítési eljárásra az 

a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus jelentkezhet, aki az Épr. 4.§ (1) bekezdés a) 

pontjában foglaltak szerint rendelkezik pedagógus-szakvizsgával vagy azzal egyenértékű 

végzettséggel (Épr. 35.§ (4) bekezdés), továbbá: 

▪ a jelentkezés határidejéig legalább 14 év szakmai gyakorlatot szerzett, 

▪ 2015. január 1. óta nem volt sikertelen eredménnyel zárult minősítési eljárása. 
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Magyarázó: Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló, pedagógiai-szakmai ellenőrzési és 

pedagógusminősítési szakértői vagy szaktanácsadói tevékenységet célzó minősítési eljárásra az 

a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus jelentkezhet, aki rendelkezik pedagógus-

szakvizsgával vagy egyenértékű végzettséggel, mint  a klinikai, a pedagógiai, az óvoda- és 

iskola-, a neuropszichológiai, a tanácsadó szakpszichológusi, a fogyatékosság típusának 

megfelelő szakorvos, a gyermek- és ifjúsági pszichiátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat vagy 

gyermekneurológia szakorvos, a szociális szakvizsga, a jelentkezés határidejéig legalább 14 év 

szakmai gyakorlattal rendelkezik és 2015. január 1. óta nem volt sikertelen eredménnyel zárult 

minősítési eljárása.  

326/2013.Korm.rend.  

4. § (1) Az a Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus, aki rendelkezik 

a) pedagógus-szakvizsgával és 

35.§ (4) A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és 

szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint a doktori cselekmény alapján 

szerzett doktori cím. A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű, továbbá 

a) a klinikai, a pedagógiai, az óvoda- és iskola-, a neuropszichológiai, a tanácsadó szakpszichológusi, 

b) a fogyatékosság típusának megfelelő szakorvos, 

c) a gyermek- és ifjúsági pszichiátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat vagy gyermekneurológia szakorvos, 

d) a szociális 

szakvizsga. 

 

Az Épr. 36. (5), (6) bekezdései alapján a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásához 

szükséges pályázaton való részvétel egyéb feltételei és a hiányterületekre vonatkozó 

információk és keretszámok az Oktatási Hivatal honlapján tekinthetők meg. 

A minősítési eljárásra való jelentkezés feltétele a jelentkezési dokumentumok megfelelő 

tartalommal és formátumban történő feltöltése a jelentkezési határidőig. 
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