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FELHÍVÁS PÁLYÁZATI ÉRTÉKELŐ SZAKEMBEREK RÉSZÉRE 
 

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a közalapítvány által kezelt pályázatok bírálatában 

való részvételre az ifjúsági területen dolgozó, tapasztalt szakemberek részére. 

 

A pályázaton olyan magánszemély vehet részt, aki 

 

 legalább B2-es szintű, aktív olvasás- és íráskészséggel rendelkezik angol nyelvből (az 

egyes feladatokra való felkérések kapcsán előnyt jelent további EU nyelv(ek) legalább 

B2 szintű ismerete), 

 a pályázat beadásakor a jelentkező elfogadja a szakértőkre vonatkozó jogokat és 

kötelezettségeket.1 

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a szakértői feladatokra történő felkérés során 

adminisztratív okokból előnyben részesülhetnek azok, akik vállalkozási szerződés keretében 

tudják ellátni a feladatot (egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság). Erről az űrlapon 

szükséges nyilatkoznia a pályázónak. 

 

Milyen feladatokra keresünk szakértőket?  

(Felkéréskor az alábbi feladatok merülhetnek fel, a szakértői felkérés a feladatok valamelyikére 

vagy akár mindegyikére vonatkozhat.) 

 

o Pályázat értékelés: magyar vagy idegen nyelven benyújtott pályázati anyagok 

előre meghatározott szempontok szerinti objektív értékelése feszített 

menetrenddel. Jellemzően on-line értékelési felületen történő munkavégzést 

jelent. A pályázatot on-line módon kell olvasni. Szakismeretek mellett on-line 

elérhetőség és technikai készségek is szükségesek a feladat elvégzéséhez. Az 

Erasmus+ program esetében összetett angol nyelvű háttérdokumentáció 

megismerése is elvárás. A pályázatok értékelése előtt felkészítőn való részvétel 

előírás lehet! 

o Időközi / részbeszámoló értékelés: pályázók által benyújtott időközi tartalmi 

beszámoló szakmai értékelése. A pályázati program és a benyújtott pályázat 

anyagának ismerete a feladat részét képezi. 

o Záróbeszámoló értékelés: a pályázók által benyújtott záróbeszámoló szakmai 

értékelése, jellemzően projektek esetében. 
 

 
 

Ifjúság 
 

 Milyen területeken keresünk szakértőket? 

Minden megjelölt szakterületre keresünk szakértőket. 
 

Az ifjúsági szektorban pályázatot benyújtó szakemberektől elvárt az Erasmus+ és / vagy az 

Európai Szolidaritási Testület program (kiemelten az ifjúsági terület pályázattípusai), a hazai 

és európai uniós ifjúságpolitikai folyamatok és fejlesztési irányok, valamint a nemformális 

tanulási módszertan megfelelő ismerete. 
 

                                                 
1 http://tka.hu/2149/a-szakertoi-feladatokhoz-kapcsolodo-jogok-es-kotelezettsegek  

http://tka.hu/2149/a-szakertoi-feladatokhoz-kapcsolodo-jogok-es-kotelezettsegek
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 Milyen feladatokra keresünk szakértőket? 
 

o Pályázat bírálat 

 

emellett eseti jelleggel, a szakértő szakmai hátterével összhangban: 

 

o Időközi beszámoló értékelés 

o Záróbeszámoló értékelés 
 

 

 Kiemelten milyen profilú szakértőket keresünk? 

 

Az elbírálás során előnyt élvez, aki: 

• tapasztalattal rendelkezik az ifjúsági szektort érintő nemzetközi együttműködés keretében 

folytatott projekt megvalósításában vagy bírálatában, értékelésében, 

• képzői, ifjúságsegítői szakmai tapasztalattal rendelkezik, különösen a fiatalok nemformális 

tanulása, az iskolán kívüli képzés/nevelés területén, 

• tapasztalattal rendelkezik különböző szektorok (pl. közoktatás, felnőttoktatás, 

munkaerőpiaci szereplők, önkormányzatok, vállalkozások, egyházak, civil szervezetek és 

az ifjúsági szektor) közötti együttműködésben megvalósult, ifjúsági célú vagy fiatalok 

kompetenciafejlesztését célzó projektekben, 

• pályázatához becsatolta az alábbi szervezetek arra vonatkozó ajánlását, hogy a szakértő 

részt vett a szervezetükkel együttműködve ifjúsági célú vagy a fiatalok 

kompetenciafejlesztését célzó tevékenységekben: Nemzeti Ifjúsági Tanács, Magyar 

Ifjúsági Konferencia, Magyar Cserkészszövetség, HÖOK. 

. 

 
 

Hogyan kell benyújtani a jelentkezést? 

 

A jelentkezést online űrlapon kell benyújtani, melynek elérhetősége:  
http://szakertoi.tpf.hu/ 

 

A pályázati anyag részeként az online felületre Europass formátumú önéletrajz feltöltése is 

szükséges. Europass önéletrajz a http://europass.hu/europass-oneletrajz oldalon készíthető.  

 

A pályázat véglegesítéséhez a pályázó által aláírt nyilatkozat elektronikus feltöltése 

(képfájl, pdf) szükséges az online pályázati felületre. 

 

A jelentkező a következőkről nyilatkozik:  

1. Személyes, vállalkozói és munkahelyi adatok 

2. A szakértői terület, amin tevékenységét gyakorolni kívánja 

3. A megjelölt tématerületek elméleti, szakmapolitikai vagy gyakorló szakemberként 

szerzett tapasztalatok, publikációk 

4. Nyilatkozat a megadott adatok hitelességéről, valamint a jogok és kötelezettségek 

elfogadásáról 

 

Csak hiánytalanul kitöltött, formailag megfelelő pályázatokat veszünk figyelembe.  

http://szakertoi.tpf.hu/
http://europass.hu/europass-oneletrajz
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Kérjük, pályázatában tanulmányainak és szakmai tevékenységének bemutatásával 

támassza alá, hogy valóban szakértője a megjelölt szakterületnek. 

 

A szakértői pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról a Tempus Közalapítvány az alapján 

dönt, hogy a pályázó szakterülete, végzettsége és eddigi tapasztalatai, publikációi illeszkednek-

e az értékelendő pályázatok tartalmához, illetve az ellátandó feladatok profiljához.  

 

A szakértői adatbázisba történő felvétel nem jár együtt azonnali megbízással. 

 

Ha Ön már szakértőnk és szakértői területe a felvétel óta bővült, úgy az online pályázati űrlap 

kitöltésével frissítheti adatait és aktualizálhatja szakértői területeit. Kérjük, az űrlap 1. 

pontjának (személyes adatok) utolsó rovatában jelezze, hogy már szerepel adatbázisunkban. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31. 23.00 

 

A pályázati űrlap és a formai követelmények ellenőrző listája honlapunkon: 
http://szakertoi.tpf.hu/ 

 

A pályázattal kapcsolatos további információ elérhető honlapunkon, illetve további szakmai és 

technikai információ 2020. július 31. 17:00-ig kérhető a szakertok@tpf.hu címen. 

http://szakertoi.tpf.hu/
mailto:szakertok@tpf.hu

