
 
 

Útmutató a pályázók számára 

Épületekkel kapcsolatos adatbázis (I. besorolási csoport) 
 
 
 

Amennyiben Ön szerepelni kíván az adatbázisban, felhasználói fiókkal kell rendelkeznie az 
Appley4EP platformon. Jelentkezését kizárólag ezen a platformon keresztül nyújthatja be. 
 

Felhasználói fiók létrehozása 
 

Csak egy fiókot hozhat létre.  
 
Felhasználói fiókjának létrehozásához látogasson el a https://apply4ep.gestmax.eu oldalra, és 
olvassa el figyelmesen a közleményt. 

 

Jelentkezés 
 
Kattintson az Online jelentkezés gombra. Adja meg a csillaggal jelölt kötelező adatokat.  
Ezután kattintson a Következő lépés gombra. Töltse fel önéletrajzát Europass formátumban, 

és töltse ki a nyilatkozatokat tartalmazó részt.   
Végül kattintson a Következő lépés gombra, és töltse ki a Jelentkezési lap valamennyi, 
csillaggal jelölt kötelező részét.  
 

Szakmai tapasztalata Munkakörhöz kapcsolódó feladatok rubrikájának kitöltésekor először 
meg kell adnia az „INText” kódot, ha külföldön vagy nemzetközi szervezetnél szerzett 
szakmai tapasztalatot, majd ezt követően részletesen ismertetnie kell az Ön által ellátott 
feladatokat. Az összes vonatkozó dokumentumot (pl. korábbi munkáltatóktól kapott igazolás, 

megbízólevél, munkaköri leírás, szerződés, fizetési jegyzék stb.) egyetlen dokumentumban 
kell feltölteni, PDF formátumban. 
További szakmai tapasztalat hozzáadásához kattintson a További szakmai tapasztalat 
hozzáadása gombra. Legfeljebb 12 szakmai tapasztalat adható meg. 

 
Tüntesse fel középiskolai okleveleit és egyetemi képesítéseit, és adja meg a megfelelő latin 
minősítést, valamint diplomája végleges minősítését az Oklevél megnevezése mezőben. 
 

A nem az online regisztráció mellékleteként elküldött dokumentumokat nem veszik 
figyelembe. 
 
Rendszeresen ellenőrizze fiókját. Ügyeljen arra, hogy regisztrált elérhetőségi adatai 

naprakészek legyenek, különösen a telefonszáma és az e-mail címe. A felvétellel foglalkozó 
szervezeti egységek megpróbálhatják telefonon vagy e-mailben felvenni Önnel a kapcsolatot. 
Elérhetőségi adatait a Saját fiók menüpontra kattintva frissítheti.   
 

 
 

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hu_HU


Esélyegyenlőség 
 
Az Európai Parlament különös gondot fordít arra, hogy elkerülje a diszkrimináció minden 
formáját. 

 
Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok 
elfogadásakor nem alkalmaz semmilyen – nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi 
származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politika i 

vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, tulajdonon, születésen, 
fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló 
– megkülönböztetést. 
 

Az ebben az útmutatóban található, férfiakra vonatkozó utalások egyúttal a nőkre vonatkozó 
utalásnak is tekintendők, illetve fordítva. 
 

A személyes adatok védelme 
 
A kiválasztási eljárás megszervezéséért felelős szervként az Európai Parlament gondoskodik 

arról, hogy a pályázók személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok uniós 
intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi 

rendelet (2018. október 23.) (Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L sorozat, 295. szám, 2018. 
november 21.) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék, különösen az adatok bizalmas jellege 
és biztonsága szempontjából. 
 

 


