
 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága (HEP IH) ismételten pályázatot 

hirdet a TÁMOP és TIOP közoktatási, felsőoktatási és kulturális pályázatok és 

kiemelt projektek kiírásaira beérkező projektjavaslatok előértékelő szakértői 

feladatainak ellátására 

 

Az értékelő és monitoring szakértők kiválasztása jelen szakértői pályázati felhívásra on-

line beérkezett egyéni pályázatok elbírálásával történik. Minden jelentkező pályázatában 

jelzi, hogy mely tevékenység(ek) ellátására pályázik. A szakértők kiválasztására 

létrehozandó értékelő bizottság munkájában a közreműködő szervezet (OKMT), a HEP 

IH, továbbá az OKM munkatársai vesznek részt.  

 

A sikeres pályázók belekerülnek a HEP IH által létrehozott értékelő és monitoring 

szakértői adatbázisba, ahonnan – a felmerülő feladatok függvényében - értékelői 

feladatok ellátása esetén az IH sorsolja ki, vagy szakmai monitoring szakértői feladatok 

ellátása esetén a közreműködő szervezet választja ki a szakértőt. 

 

A szakértőkkel a közreműködő szervezet köt szerződést. A szakértők díjazása a 

közreműködő szervezetekkel egyeztetett egységes honorárium-lista alapján történik. 

 

A szakértők a továbbiakban rendszeres időközönként részt vesznek a KSZ által 

működtetett teljesítmény-értékelési programban. A folyamatos szakértői értékelés 

eredményeképpen egyes szakértők tevékenysége felfüggeszthető, illetve ismételt és 

sikeres minősítést követően újra felvehetők a szakértői adatbázisba. Utóbbi alól kivételt 

képeznek a súlyos szakmai mulasztás miatt végleg kizárt szakértők. 

 

Az ÚMFT Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és Társadalmi Infrastruktúra 

Operatív Program (TIOP) prioritásairól részletesen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

honlapján lehet tájékozódni: 

http://www.nfu.hu/umft_operativ_programok 

 

 

1. Feladatok 

 

Értékelő: 

 

A 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 

származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendelettel 

összhangban 

 

 Részvétel az adott támogatási konstrukció és a kapcsolódó eljárásrend fő 

pontjairól szóló egynapos felkészítő képzésen; 

 A bíráló bizottság elé kerülő pályázatok értékelésének elkészítése, előre 

meghatározott szempontok alapján; összefoglaló értékelés összeállítása a 

pályázatok színvonaláról; 

 A projektjavaslatok szakmai tartalmának, ütemezésének és pénzügyi tervének 

előértékelése; 

 Annak vizsgálata, hogy a projektjavaslatok tartalma hogyan illeszkedik az 

Operatív Program stratégiai célrendszeréhez; 

 Szükség esetén bíráló bizottsági üléseken való részvétel. 

 

Szakterületi monitoring szakértő: 

 

 Projekt előrehaladási jelentések (beleértve a közvetlen szállítói kifizetési 

kérelmeket és a fenntartási jelentéseket is) és korrekciós anyagok monitoring 

http://www.nfu.hu/umft_operativ_programok
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szakmai szakértői vizsgálata valamint ehhez kapcsolódóan a monitoring szakmai 

szakértői jelentés elkészítése; 

 Rendelkezésre állás, aktív kapcsolattartás és együttműködés a 

kedvezményezettekkel, rendszeres, kötelező részvételt igénylő szakértői 

egyeztetés a KSZ felelős munkatársaival és a monitoring vezetőjével; 

 Részvétel a kedvezményezettek számára tartott felkészítő napokon, a 

projekteknek biztosított szakmai tanácsadásban, projekttámogató, mentori 

tevékenységekben; 

 Részvétel szakmai helyszíni látogatásokon és a kapcsolódó látogatási jelentés 

elkészítése; 

 Kedvezményezettek szerződés-módosítási kérelmeinek véleményezése a Megbízó 

felkérésére; 

 Szabálytalansági eljárási vizsgálathoz monitoring szakértői vélemény készítése, a 

KSZ szabálytalanságért felelős munkatársának felkérésére; 

 KSZ előzetes jóváhagyása alapján részvétel helyszíni ellenőrzések 

lefolytatásában; 

 A vezető monitor számára támogatás nyújtása az intézkedés szintű jelentések 

elkészítéséhez; 

 A Megbízó felkérésére aktív részvétel a projektekkel kapcsolatos kockázat- és 

problémakezelésben; 

 A Megbízó számára támogatás nyújtása a projektekkel kapcsolatosan esetlegesen 

felmerülő rendkívüli helyzetfelmérésben és értékelésben; 

 

A megbízás időtartama alatt mind az értékelők, mind a szakterületi monitoring szakértők 

kötelesek részt venni a KSZ által szervezett felkészítő napokon. 

 

 

2. Általános feltételek, elvárások 

 

A megszerzett képesítés vagy szakmai, gyakorlati tapasztalat vagy referencia stb. 

megjelölése, meghivatkozása minden esetben szükséges. 

 

Minden pályázónak teljesítenie kell az alábbi feltételek mindegyikét: 

Általános és szakterület-specifikus ismeretek 

 Felsőfokú iskolai végzettség; 

 Büntetlen előélet (szerződéskötéskor igazolandó); 

 A választott szakterületen megszerzett szakmai tapasztalat, gyakorlat (minimum 

5 év, amelytől a KSZ a szakértő kiválasztásakor indokolt esetben felfelé eltérhet); 

 A választott prioritás, szakterület intézményrendszerének, egyéb szereplőinek, 

programjainak, regionális politikáinak, stratégiájának, vonatkozó jogszabályainak 

magas szintű ismerete; 

 Projekttervezői / projektmenedzseri gyakorlat (projekt végrehajtáshoz 

kapcsolódóan minimum 3 év, illetve módszertani fejlesztésekhez kapcsolódóan 

minimum 5 év tapasztalat, amelytől a KSZ a szakértő kiválasztásakor indokolt 

esetben felfelé eltérhet); 

 Nemzetközi gyakorlatok ismerete; 

 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek. 

 

Pénzügyi ismeretek 

 A releváns szakterület finanszírozási mechanizmusa és a finanszírozáshoz 

kapcsolódó jogszabályok alapos ismerete; 

 Költségtervek összeállításában, értékelésében szerzett tapasztalat; 

 A projektmegvalósítás költségvetési szempontjainak ismerete, ezzel kapcsolatos 

projekttervezői és/vagy projektmenedzseri tapasztalat; 

 Beszerzésekkel, közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati, piaci ismeretek a 

végrehajtási terv szakmai és pénzügyi megvalósíthatóságának és realitásának 

megítéléséhez; 
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 Szervezetfejlesztés, humánerőforrás-menedzsment, irányítási rendszer kialakítása 

terén szerzett tapasztalat. 

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelentenek az alábbiak: 

Európai uniós pályázatokkal összefüggő ismeretek 

 Előzetes EU-s értékelői és/vagy monitoring szakértői tapasztalat; 

 EU-s projekttervezői / projektmenedzseri / uniós pályázatírási gyakorlat; 

 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program, a 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program valamint a pályázati dokumentációk 

ismerete; 

 Az európai uniós pályázatokra vonatkozó és a Strukturális Alapokra vonatkozó 

jogszabályok ismerete. 

 

A megalapozott, igazolt szakmai és pénzügyi ismeretekkel, valamint a 

szükséges előírt gyakorlattal és referenciákkal rendelkező, de uniós pályázati 

tapasztalattal nem rendelkező szakértők számára a HEP IH külön prioritás-

specifikus felkészítéseket szervez. 

 

Benyújtandó dokumentumok: 

 Részletes szakmai önéletrajz;  

 Részletes publikációs jegyzék; 

 Felsőfokú iskolai, illetve egyéb végzettséget igazoló okirat; 

 Az 5 év gyakorlati idő meglétét tanúsító igazolás; 

 Legalább két szakmai referencia: a megpályázni kívánt szakterületen vezető 

beosztásban dolgozó szakemberek által kiállított, a jelölt szakmai tevékenységét 

értékelő dokumentum; 

 A megpályázni kívánt prioritáshoz kapcsolódó szakmai kompetenciát, speciális 

képzettséget stb. igazoló dokumentumok másolata. 

 

Szerződéskötéskor benyújtandó: 

 Erkölcsi bizonyítvány; 

 Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat.  

 

 

3. Specifikus elvárások 

 

Egy szakértő több prioritásra is adhat be pályázatot. Minden szakértő csak olyan 

prioritást jelölhet be, melyhez releváns végzettséggel és tapasztalattal 

rendelkezik. A beérkezett szakértői pályázatok, referenciák kiértékelését 

követően a HEP IH a szakértő által bejelölt prioritás(oka)t módosíthatja. 

 

A szakértőnek prioritásonként a szakterületi szakértői kompetenciákkal, és 

ehhez kapcsolódóan az alább felsorolt elvárt ismeretekkel és a szakmai 

tapasztalatok közül legalább egy-egy területen releváns és igazolható 

kompetenciával kell rendelkeznie.  
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TÁMOP 3. prioritás 

A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 

 

Elvárt ismeretek: 

 Közoktatási rendszer átfogó ismerete, modernizációs folyamatok ismerete 

 közoktatási tartalom-, illetve intézményfejlesztésekben való jártasság (min. 2év) 

 NFT közoktatási projektjeiben való részvétel (megvalósítóként, értékelőként, 

monitoring szakértőként) 

 Közoktatási minőségfejlesztési ismeret 

 Pedagógus-továbbképzési rendszer ismerete 

 Hátrányos helyzetű, elsősorban roma oktatási integrációs programok ismerete 

 Sajátos nevelési igényű tanulók számára fejlesztett programok ismerete 

 Kulturális / közművelődési és közgyűjteményi terület átfogó ismerete 

 Kulturális szakterület továbbképzési rendszere 

 

Szakmai tapasztalat: 

 

Közoktatás  Közoktatási szakértői képzettség/gyakorlat vagy közoktatási 

intézményrendszerrel kapcsolatos, előzőekkel egyenértékű 

kompetenciák 

 Intézményi vagy térségi pedagógiai innovációs tapasztalat 

 Pedagógus diploma és/vagy hasonló programok monitoringjának 

területén szerzett tapasztalat 

SNI  Sajátos nevelési igényű tanulók számára tervezett programok 

kidolgozásában való részvétel 

 Sajátos nevelési igényű tanulók számára tervezett programok 

kidolgozásában való részvétel 

 Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését támogató 

programokban való részvétel fejlesztői, vagy megvalósítói 

oldalon.  

 SNI –vel kapcsolatos intézkedések ismerete (HEFOP,TÁMOP) 

HHH  Hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulókkal kapcsolatban 

iskolai vagy iskolán kívüli (extrakurrikuláris) fejlesztésekben 

szerzett tapasztalat 

 Hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyerekek iskolai 

sikerességének érdekében dolgozó civil oktatási 

kezdeményezésekről országos áttekintéssel rendelkező szakember 

 Hátrányos helyzetű, elsősorban roma oktatási integrációban 

szerzett tapasztalat 

 Az integrációs pedagógiai keretrendszer alkalmazásáról 

felkészítésben részesült pedagógus, pedagógiai szakértő, vagy 

egyéb szakmai gyakorlattal rendelkező szakember 

Kultúra Felsőfokú szakirányú végzettség, illetve szakértői engedély megléte: 

 közművelődési konstrukciókban:  
népművelő, kulturális menedzser, művelődésszervező, andragógia 

szakon szerzett (vagy hasonló) végzettség, és a 18/2000 (XII.18.) 

NKÖM rendelet alapján kulturális szakértői engedély közművelődési 

területen 

 könyvtári konstrukciókban:  

könyvtáros végzettség; előnyt élvez a 18/2000 (XII.18.) NKÖM 

rendelet alapján kulturális szakértői engedély könyvtári szakterületen 

 múzeumi konstrukciókban:  

muzeológiai vagy múzeumpedagógiai tevékenységre jogosító felsőfokú 

szakirányú végzettség; előnyt élvez a 18/2000 (XII.18.) NKÖM rendelet 

alapján kulturális szakértői engedély múzeumi szakterületen 

Egyéb szakmai elvárások az adott konstrukció tartalma szerint: 
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 Kulturális projektek megvalósítása területén szerzett 

tapasztalat 

 Informális és non-formális képzési-tanulási oktatási programok 

kidolgozásában / megvalósításában szerzett tapasztalat 

 Speciális képzési programok (pl. felnőttképzési, 

múzeumpedagógiai, olvasáspedagógiai) ismerete 

 Kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) 

intézményfejlesztés terén szerzett tapasztalat, 

minőségmenedzsment ismeretek 

 Könyvtári olvasói szolgáltatások működtetésével és 

fejlesztésével kapcsolatos ismeretek 

 

 

TÁMOP 4. prioritás 

A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság 

kiépítése érdekében 

 

 

Elvárt ismertek: 

 Felsőfokú végzettség, előnyben részesülnek a műszaki, informatikai illetve 

természettudományi végzettséggel rendelkezők 

 

Szakmai tapasztalat: 

 

A 4.1. 

konstrukciókban: 

 Felsőfokú intézmények által megvalósított programok 

pénzügyi tervezésében, megvalósításában vagy 

ellenőrzésében szerzett tapasztalat 

 Felsőfokú képzési (alap, mester, vagy doktori), vagy 

szakképzési programok kidolgozásában vagy 

megújításában szerzett tapasztalat 

A 4.1-es 

konstrukciókban 

előnyt jelent: 

 Felsőfokú szakképzési programok kidolgozásában való 

részvétel 

 Felsőfokú intézmények módszertani, minőségfejlesztési 

programjainak kidolgozásában, illetve megvalósításában 

szerzett tapasztalat 

 Műszaki és természettudományi képzési terület 

fejlesztése terén szerzett tapasztalat 

 Felsőfokú intézmények minőségfejlesztése vagy 

minőség-központú működtetése területén szerzett 

tapasztalat 

 Felsőfokú végzettséggel rendelkezők át- és 

továbbképzésében szerzett tapasztalat 

 Felsőoktatási képzés/minőségfejlesztési pályázatok írása, 

értékelése, monitorozása 

A 4.2. 

konstrukciókban 

 Felsőfokú intézmények által megvalósított programok 

pénzügyi tervezésében, megvalósításában vagy 

ellenőrzésében szerzett tapasztalat 

A 4.2. 

konstrukciókban 

előnyt jelent 

 Felsőoktatási kutatás-fejlesztési pályázatok írása, 

értékelése, monitorozása 
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TIOP 1. prioritás 

Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 

 

Beruházással kapcsolatos általános kompetenciák 

 Műszaki végzettség (villamos mérnök, építő mérnök, műszaki informatikus, okleveles 

építész-, villamos-, építőmérnök, okleveles informatikus) 

 Építési beruházások során szerzett tapasztalat, kiemelten 

 költségszakértői ismeretek 

 akadálymentesítés; 

 Hardver-, szoftverfejlesztésekhez kapcsolódó tapasztalat 

 Projekttervezési és megvalósítási gyakorlat (beruházás) 

 Tapasztalat költségtervek készítésében, értékelésében 

 Közbeszerzésekben, tendereztetésben szerzett tapasztalat 

 Minőségirányítási ismeretek 

 

Specifikus / funkcionális szakmai tapasztalat: 

 IT építési beruházásokban szerzett tapasztalat, kiemelten 

 hálózatfejlesztési ismeretek (előny felsőoktatás, tudományos kutatás, valamint 

ehhez kapcsolódó innovatív informatikai és hálózati infrastruktúra fejlesztési 

tapasztalat) 

 hálózat és IT infrastruktúra menedzsment ismeretek 

 biztonsági elvárások auditálhatóságának ismerete 

 jártasság intelligens épület technológia fejlesztésben 

 facility menedzsment, konfiguráció menedzsment, valamint a QoS ismerete; 

 Nyilvántartási és információs rendszerek ismerete 

 Tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések ismerete 

 Adatbázisok tervezésének és szervezésének ismerete 

 Felsőoktatás területének ismerete (működtetés, vonatkozó jogszabályok, 

költségvetés, szervezeti felépítés), ahhoz kapcsolódó munkásság 

 Felsőfokú intézmények által megvalósított programok pénzügyi tervezésében, 

megvalósításában vagy ellenőrzésében szerzett tapasztalat 

 Az adott konstrukció tartalma szerint közművelődési, könyvtári vagy múzeumi 

intézmények által megvalósított programok pénzügyi tervezésében, 

megvalósításában vagy ellenőrzésében szerzett tapasztalat 

 Az adott konstrukció tartalma szerint közművelődési, könyvtári vagy múzeumi 

terület ismerete (működtetés, vonatkozó jogszabályok, költségvetés, szervezeti 

felépítés), ahhoz kapcsolódó szakmai tapasztalatok 

 Oktatási szervezetfejlesztési gyakorlat 

 

 

4. Kizáró okok (összeférhetetlenség) 

 

Nem láthat el feladatokat az a szakértő, aki 

 

 Valamely, a bírálatra terjesztett pályázatban érdekelt szervezetben (pályázó) 

közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik (előértékelés esetén); 

 Valamely, a megvalósításban érdekelt szervezetben (pályázó) közvetlen vagy 

közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik (monitoring esetén); 

 Valamely pályázóval, érdekelt szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban áll, azzal tagsági jogviszonya áll fenn, illetve 

felügyeletével, irányításával kapcsolatban feladatokat lát el; 

 Valamely pályázónak a Polgári Törvénykönyv 685. §-ának b) pontja szerint közeli 

hozzátartozója vagy hozzátartozója; 

 Valamely pályázó által értékelésre, minőség-ellenőrzésre vagy elbírálásra benyújtott 

pályázati dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában 

részt vett. 
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5. Technikai tudnivalók 

 

A szakértői tevékenységek ellátására 2009. október 1. és november 31. között 

folyamatosan lehet pályázni. A pályázatok benyújtása és értékelése az alábbi eljárásrend 

szerint történik:  

1. A pályázó a http://hepih.nfu.hu/jobapplication.php honlapon regisztrálja magát és 

személyi adatainak, továbbá önéletrajzának feltöltését követően nyilvántartásba 

vétele megtörténik. A szakértői pályázat 2007. decemberi, első meghirdetésekor 

regisztrált jelentkezőknek nem kell ismételten regisztrálniuk magukat. 

2. A pályázatok az elektronikus regisztrációt követő 30 napon belül kerülnek előzetes 

értékelésre.  

3. A kiválasztott szakértők a döntést követően belekerülnek a HEP IH értékelő és 

monitoring szakértői adatbázisába, ahonnan – a felmerülő feladatok 

függvényében - értékelői feladatok ellátása esetén az IH sorsolja ki, vagy szakmai 

monitoring szakértői feladatok ellátása esetén a közreműködő szervezet választja 

ki a szakértőt. 

http://hepih.nfu.hu/jobapplication.php

