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A Felhívás célja 
 

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú, 
Komplex ifjúsági fejlesztések – Új Nemzedék újratöltve projekt keretében Országos 
Ifjúságszakmai és Ifjúsági Szakértői Adatbázist hoz létre. 

Az Országos Ifjúságszakmai Szakértői Adatbázis, mint az ifjúságszakmai területen dolgozó 
szakemberek rendszerezett, egységes szempontrendszer alapján kialakított szakértői adatbázisa 
létrehozásának fő célja, hogy a fiatalokkal és közösségeikkel dolgozó helyi fejlesztők, illetve az 
ifjúsági szakma területei iránt érdeklődő ágazati szereplők, döntés-előkészítésben, 
döntéshozásban résztvevő szereplők igényeikhez és keresési szükségleteikhez a legadekvátabb, 
és területileg is legkönnyebben elérhető szakemberekkel tudjanak kapcsolatfelvételt 
kezdeményezni.  

A minősítés folyamatának lezárulta után az Országos Ifjúságszakmai Szakértői Adatbázisban 
szereplő szakértő megnevezése: 

- ifjúságszakmai szakértő 
 

Célunk az ifjúsági szakma különböző területein meghatározó, tapasztalattal rendelkező 
szakértőinek bevonása annak érdekében, hogy az adatbázis igény alapú, megfelelő minőségű 
szolgáltatást legyen képes nyújtani.  

Az Országos Ifjúságszakmai Szakértői Adatbázis létrehozásának egyik kiemelt célja az ifjúsági 
szakemberek tevékenységének, kompetenciáinak megismertetése más területekkel, munkájuk 
integrálása a lehető legtöbb olyan folyamatba, mely során elsődleges, vagy akár sokadik 
célcsoportként megjelennek a fiatalok. Továbbá cél egy olyan jövőkép elérése, ahol az 
önkormányzatok, intézmények, cégek és szervezetek tudatosan veszik figyelembe az aktuálisan 
felnövekvő generáció igényeit, céljaikat és folyamataikat hozzájuk hangolják, illetve annak a 
feltételrendszernek a megteremtése, hogy adekvát, az igényekre reagálni képes, az érintett 
területen ténylegesen járatos szakértőket tudjunk ajánlani a különböző ifjúsági korosztályt érintő 
tervezési, fejlesztési, döntési folyamatok esetében. 

Az ifjúságszakmai szakértőnek felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves releváns és 
alátámasztott szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie, amely ifjúságszakmai területet érintően 
jött létre adott szakterület(ek)hez kapcsolódóan. 

Tekintettel az ifjúságszakmai terület sokrétűségére, valamint a helyi munkát végzők számára; az 
Országos Ifjúságszakmai Szakértői Adatbázis egy alulról építkező rendszer, amelybe önkéntes 
jelentkezéssel benyújtott szakértői pályázat alapján lehetséges a bekerülés meghatározott 
minősítési folyamatot követően.  

Az adatbázis lehetőséget biztosít a fiatalokkal foglalkozó, illetve az őket fejlesztő ifjúsági 
szakemberek számára, hogy a szektoron kívülről érkező ifjúságszakmai igény kapcsán egységes 
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rendszerbe, strukturáltan jelenhessenek meg, ezzel is erősítve az ágazat megjelenését a 
társterületek, valamint a forprofit szektor szereplői felé. 

A minősített szakértőket összefogó rendszer ellátja az ifjúság felé nyitó területek számára a 
releváns tudással, tapasztalattal rendelkező, hozzáértő szakemberek kompetenciáinak és 
elérhetőségének bemutatását, elősegítve az ifjúságszakmai munka megjelenését és beépülését az 
önkormányzati, horizontális intézményi, szervezeti stratégiák rendszerébe a lehető legszélesebb 
körben. 

Az Erzsébet Ifjúsági Alap által működtetett Ifjúsági és Önkéntes Módszertani Központ szakmai 
koordinálása mellett működteti az Országos Ifjúságszakmai Szakértői Adatbázist. A létrejött 
szakértői adatbázis nyilvánossága szabályozott keretek között biztosított a 
http://szakerto.unp.hu/ oldalon, továbbá az Erzsébet Ifjúsági Alap releváns honlapjain, az EFOP-
1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 projektben megvalósuló erőforrástérkép részeként. 

 

Az Országos Ifjúsági Szakértői Adatbázisba kerülés feltételei 
 
Az Országos Ifjúságszakma Szakértői Adatbázisba legalább 5 év releváns szakmai 
tapasztalattal és felsőfokú végzettséggel lehet bekerülni. Az alábbi szak-/tudományterületeken 
szerzett végzettségek prioritást élveznek (ennek hiányában kizárólag kiemelkedő szakmai 
tevékenység esetén minősül ifjúságszakmai szakértőnek a jelentkező): 

1. Népművelés, Művelődésszervező, Andragógia (min. Ba/BSc diploma) 
2. Közösségszervező (min. Ba/BSc diploma) 
3. Humán szervező, emberi erőforrás menedzser (min. Ba/BSc diploma) 
4. Szociálpedagógia, Pedagógia, Szakoktató (Ba/BSc és osztatlan képzésben szerzett 

diploma) 
5. Szociálismunka (min. Ba/BSc diploma) 
6. Szociológia (min. Ba/BSc diploma) 
7. Pszichológia (min. Ba/BSc diploma) 
8. Mentálhigiéné (min. Ba/BSc diploma) 
9. Egészségfejlesztés (min. Ba/BSc diploma) 
10. Rekreáció, Szabadidőszervezés (min. Ba/BSc diploma) 
11. Kommunikáció (min. Ba/BSc diploma) 
12. Ifjúsági szakértő (felsőfokú szakirányú továbbképzés) 
13. Ifjúságsegítő (felsőoktatási szakképzés) 
14. Szociális és ifjúsági munka (felsőoktatási szakképzés) 

 

  

http://szakerto.unp.hu/
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Pályázható szakterületek 
 
Az adatbázisba kerülő szakértők az alábbi négy szinten kerülnek regisztrálásra 
szakterületenként: 

A. gyakorlati 
B. elméleti 
C. képző 
D. kutató 

 

Választható szakértői szakterületek 
 
1. szakterület: Ifjúsági munka, ifjúsági közösségi terek 

2. szakterület: Ifjúsági szolgáltatások, ifjúságszakmai fejlesztések, ifjúsági információ és 
tanácsadás 

3. szakterület: Ifjúságpolitika, ifjúsági részvétel, civil társadalom 

4. szakterület: Ifjúsági projektmenedzsment, forrásteremtés 

5. szakterület: Ifjúsági közösségfejlesztés, szervezetfejlesztés 

6. szakterület: Ifjúságszociológia 

7. szakterület: Foglalkoztatás, önkéntesség. 

8. szakterület: Képzés, mentorálás, coaching, nem formális tanulás, közművelődés 

9. szakterület: Esélyegyenlőség, fogyatékosság, emberi jogok, kisebbségek 

10. szakterület: Tehetség kibontakoztatás 

11. szakterület: Egészségmegőrzés, mentálhigiéné és prevenció, sport és szabadidő, 
drámapedagógia, bűnmegelőzés 

12. szakterület: Média és kommunikáció 

13. szakterület: Együttműködés és konfliktuskezelés 

14. szakterület: Európai, nemzetközi mobilitás, településfejlesztés 

15. szakterület: Környezettudatosság 
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Egy-egy szakterülethez tartozó fogalom meghatározásaink 
 
Ifjúsági munka 

Ifjúsági munkát a gyakorlatban ismerő szakember.  

Ifjúsági szolgáltatások 

Ifjúsági szolgáltatások kialakításában, fejlesztésében és az igények előzetes felmérésében jártas 
szakember. 

Ifjúsági közösségi terek 

Közösségi terek kialakításában, működtetésében, fenntartásában és fejlesztésében jártas 
szakember. 

Ifjúságszakmai fejlesztések 

Releváns szektoron belül és/vagy szektorközi szakmai fejlesztői munkában tapasztalattal 
rendelkező szakember. 

Ifjúsági projektmenedzsment 

Projektek menedzselésében, kiemelten nonprofit-, közösségi, ifjúsági projektek elindításában, 
menedzselésében releváns tapasztalattal bíró szakember. 

Ifjúsági részvétel 

Az ifjúság aktívabb társadalmi szerepvállalását elősegítő folyamatokban tapasztalt szakember. 

Közösségfejlesztés 

Formális, informális közösségek fejlesztésében jártas szakemberek. 

Szervezetfejlesztés 

A formálisan működő nonprofit, forprofit szervezetek részeinek, vagy egészének fejlesztésében 
tapasztalattal rendelkező szakemberek. 

Együttműködés és konfliktuskezelés 

Gyakorlati szintű kooperáció és konfliktuskezelés fejlesztés területén jártas szakember. 

Sport és szabadidő 

A fiatalok szabadidejében történő sportolási és aktív szabadidős (rekreációs) foglalkozások 
kialakításában, szervezésében jártas szakemberek (edzők, testnevelő tanárok, 
rekreációszervezők, sportoktatók). 
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Forrásteremtés 

A nonprofit szektorban forrásallokálási tapasztalattal rendelkező szakember, aki képes feltárni a 
megfelelő forrásokat, valamint azok lehívásának képességével is rendelkezik. 

Fogyatékosság 

Fogyatékkal élő személyek élethelyzetével kapcsolatos érzékenyítésében, valamint fogyatékkal 
élő fiatalok fejlesztésében releváns tapasztalattal rendelkező szakember. 

Egészség, mentálhigiéné és prevenció 

Egészségfejlesztésben, mentálhigiéné és drogprevenció területen jártas szakember. 

Média és kommunikáció 

Az ifjúsági korosztály elérésében, megszólításában, valamint a kommunikációs folyamatokba 
történő bevonásukban tapasztalattal rendelkező szakember, aki esetlegesen fiataloknak szóló 
médiatermék előállításában is jártas. 

Foglalkoztatás 

Fiatalokat érintő foglalkoztatási lehetőségeket ismerő, a fiatalok munkaerőpiaci integrációra 
történő érzékenyítésében jártas szakember. 

Civil társadalom 

Nonprofit, civil szektorban meghatározó, a szervezetek létrehozásától, azok működésén át, a civil 
szektor szereplőinek egymásra gyakorolt hatása kapcsán és a társadalmi folyamatok területén 
tapasztalattal rendelkező szakember. 

Ifjúságpolitika 

Helyi, területi, esetlegesen országos ifjúságpolitikai folyamatokban rutinos, azokat ismerő, a 
szakpolitikai összefügésekkel, a szakpolitika szakmai folyamatokra gyakorolt hatásgyakorlásával 
tisztában lévő szakember. 

Képzők képzése 

Olyan ifjúsági szakember, aki jártas tréningek, képzések előkészítésében, lebonyolításában, 
ezáltal képes a rendelkezésére álló tudást és információt hatékonyan átadni olyan személyek 
számára, akik ifjúsági munkát végeznek és fiatalok számára tartanak képzéseket. 

Bűnmegelőzés 

Bűnmegelőzés témában előadást, foglalkozást, fejlesztést megtartani képes szakember. 

Drámapedagógia 

Drámapedagógia módszereket ismerő és alkalmazni képes szakember. 
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Emberi jogok 

Emberjogi képzés szervezésében, lebonyolításában jártas képző szakember, aki akár frontális, 
akár nemformális nevelési eszközökkel képes ilyen típusú képzést lebonyolítani. 

Mentorálás (ifjúsági) 

Fiatalok egyéni támogatásában, mentorálásában jártas szakember. 

Mentorálás (ifjúságszakmai) 

Ifjúsági szakemberek egyéni támogatásában, mentorálásában jártas szakember. 

Mentorálás (szervezeti) 

Ifjúsági szervezetek komplex támogatásában, mentorálásában jártas szakember. 

Coaching 

Fiatalok, szervezeteik vagy ifjúságszakmai szakemberek elakadásainak segítésére, hatékonyságuk 
növelésére alkalmas szakember. 

Vidék-, és városfejlesztés 

Településfejlesztés, illetve az ifjúságügy integrálása a helyi városfejlesztési stratégiákba 
területeken tapasztalattal rendelkező fejlesztő szakember. 

Európai, nemzetközi mobilitás 

Határon átívelő mobilitási folyamatokban, ifjúsági cserékben, projekteben tapasztalattal 
rendelkező szakember. 

Nem-formális tanulás 

Tapasztalatait nem csak formális, hanem informális és nonformális formában átadni képes segítő 
szakember. 

Ifjúságszociológia 

Az ifjúság, mint társadalmi csoport szociológiai problémáit vizsgáló szaktudománnyal foglalkozó 
szakember. 

Kisebbségek 

Egy adott társadalmon belül többé-kevésbé elkülöníthető, sajátos azonosságtudattal rendelkező 
(például etnikai, vallási vagy egyéb) fiatalokból álló csoporttal foglalkozó szakember. 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csoport_(pszichol%C3%B3gia)
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Esélyegyenlőség 

Olyan szakemberek, akik felkészültek mindennemű, a nembeli, a faji, az etnikai hovatartozáson, a 
koron, a vallási, a lelkiismereti, és a szexuális érdeklődésen alapuló diszkrimináció leküzdése 
érdekében. 

Tehetség kibontakoztatás 

Az ifjúság átlag feletti speciális és értelmi képességű, motivált, elkötelezett, kiemelkedő 
kreativitású egyéneivel, vagy csoportjaival foglalkozó tehetségorientáló, tehetségkibontakoztató, 
tehetségfejlesztő, vagy tehetséggondozó szakember. 

Önkéntesség 

Olyan tapasztalattal rendelkező szakember, aki képes a helyi társadalmi igények felmérése 
nyomán önkéntes programok kidolgozására, megvalósítására és az abban résztvevő önkéntesek 
felkészítésére, valamint koordinációjára. 

Környezettudatosság 

A fiatalok környezettudatos szemléletének erősítése érdekében tevékenykedő szakemberek. 

Ifjúsági információ és tanácsadás 

E téren intézményi vagy pályázati keretek közt tapasztalatot szerzett, gyakorlattal rendelkező 
szakemberek. 

Kultúra, közművelődés 

Az érintett területeken tapasztalattal rendelkező szakember, aki a kultúraközvetítés, valamint a 
közművelődés, illetve kulturális programszervezési folyamatok területén gyakorlattal 
rendelkezik. 

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja 
 
A szakértői adatbázisba jelentkezés, a pályázat beküldés határideje:  

2021. október 29. péntek 23:59. A beadási határidő az e-mailben rögzített küldés időpontja.  

A jelentkezés során szükséges kitölteni a regisztrációs-jelentkezési űrlapot, melyben jelölni 
szükséges, hogy az ifjúságszakmai szakértő adatbázisba mely szakterületre kéri felvételét. 
Sikeres minősítést követően a jelentkező által jelölt, megfelelően alátámasztott és az ezek alapján 
jóváhagyott szakterületeken kerül bejegyzésre az országos ifjúságszakmai szakértői adatbázisba.  

Egy személy több szakterületre is kaphat minősítést. 
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A szakértői pályázat beküldhető elektronikusan, a szakertopalyazat@erifa.hu email-címre és 
papír alapon 1 db aláírt, eredeti példányban az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. 
1134 Budapest, Váci út 35. postacímre is. A borítékra szükséges ráírni, hogy „Ifjúságszakmai 
szakértői pályázat”. 

Az Országos Ifjúsági Szakértői Adatbázisba való bekerülés feltétele a jelölt által benyújtott 
jelentkezés e-mailen hiánytalanul illetve a követelményeknek történő megfelelés.  

A beérkezett, az Ifjúsági és Önkéntes Módszertani Központ szakmai munkatársai által értékelt 
megfelelő pályázatokat a módszertani és monitoring alprojektvezető az ifjúságszakmai 
programigazgató elé terjeszti jóváhagyásra pályázatonként javaslattétellel, megfelelőségről 
vagy nem megfelelőségről rövid indoklással.  

Amennyiben a szakértői minősítést követően a szakértői adatbázisba való bekerülésről a 
jóváhagyás megtörtént a szakterület/ek meghatározásával, úgy az Országos Ifjúságszakmai 
Szakértői Adatbázisban a szakértői minősítés 2025. december 31-ig hatályos. 

A döntés közzététele folyamatos, az Országos Ifjúságszakmai Szakértői Adatbázis megjelentetése 
az Erzsébet Ifjúsági Alap honlapján, a http://szakerto.unp.hu/ oldalán keresztül történik.  

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

Kötelezően benyújtandó dokumentum és csatolmányok: 
 

1. Regisztrációs-jelentkezési űrlap  
2. Nyilatkozat – az adatbázisba való bekerülés, a személyes adatainak kezelése, valamint az 

elérhetőségeinek közzététele kapcsán 
3. Motivációs levél – minimum 2 (A4) oldal terjedelmű szakmai bemutatkozás 
4. Részletes szakmai önéletrajz – amely kitér a megpályázott területre vonatkozó releváns 

tapasztalatokra azonosítható módon (az adott tevékenységhez kapcsolódó 
önkormányzat, intézmény, szervezet stb. pontos megjelölésével). 

5. Legmagasabb iskolai végzettséget tanúsító, illetve a releváns szakmai képzettséget 
igazoló dokumentum/ok – ifjúságszakmai jelentkezés esetén a felsőfokú 
végzettsége(ke)t – felsőfokú szakképzettséget és/vagy diplomás végzettséget – igazoló 
dokumentumok színes szkennelt másolatai. 

6. Ajánlás(ok) – legalább egy releváns ifjúsági, ifjúságszakmai, közösségi, közművelődési 
intézmény, vagy civil szervezet vezetőjének ajánlása. Fontos, hogy olyan szervezettől 
érkezzen az ajánlás, amelynek elsődleges, de legalábbis kiemelt célcsoportja az ifjúság. 
 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot tisztázó, feltáró kérdések megfogalmazására a pályázó 
számára, abban az esetben, amikor egyértelműen nem állapítható meg az adott ajánlást 
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kiállító szervezet relevanciája. Ilyen esetben a pályázó kérésre köteles bemutatni az 
ajánlását kiállító szervezet alapító okiratának/alapszabályának másolatát. 

Minősítési szempontrendszer 
 

A pályázat keretében hiánypótlásra lehetőség nem áll rendelkezésre. 

Szempont 
Megfelelt 
Igen/Nem 

1. beadásra került az összes előírt alátámasztó dokumentum és 
igazolás  

 

2. igazolta a megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség meglétét 
(FSZ/FOSZK, Ba/BSc, Ma/Msc, osztatlan diploma megléte), itt 
nem elegendő az „abszolutóriummal végzett” státusz, kiadott 
végzettséget igazoló dokumentum szükséges, 

 

3. az önéletrajzban releváns szakmai tapasztalatok felsorolásán 
túl, 3-4 mondatban bemutatta az adott időszakban 
megszerzett szakmai tapasztalatát, összesen legalább 5 évre 
visszamenőleg (ennek az időszaknak nem szükséges 
folytatólagosnak lennie), 

 

4. az önéletrajzban feltüntetett tapasztalat során a jelölt 
valamilyen jogviszonyban állt az adott szervezettel: 
munkaviszony, önkéntes jogviszony, szervezeti tagság 
(egyesületek esetében), amennyiben csupán résztvevőként 
vett részt az adott szervezett egy programján, azt nem 
tekintjük az 5 éves szakmai tapasztalat részének, 

 

5. bemutatásra került, hogy a jelölt a meglévő tapasztalatát 
egymást követő időszakokban szerezte, tehát nem vehető 
figyelembe, ha a jelölt a párhuzamosan végezte az adott 
tevékenységet több projektben, szervezetnél (pl. jogi 
tanácsadást végzett több éven keresztül ugyanazon témában, 
több azonos profilú szakmai szervezet számára, 

 

6. a kiállított ajánlás részletesen tartalmazza az adott 
szervezetnél elvégzett konkrét ifjúságügyi tevékenységének 
területét és formáját, 

 

7. ajánlása olyan elsődlegesen ifjúsággal foglalkozó szervezettől 
származik, amely annak kiállítása napján már legalább 5 éve 
bejegyzésre került (birosag.hu felületen ezt ellenőrizni 
szükséges, az ügyszámban, illetve a régi nyilvántartási 
számban lévő dátum jelöli az első bejegyzés évét), 

 



 

Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
River Estates, 1134 Budapest, Váci út 35.   
+36 30 997 0333 | titkarsag@erifa.hu | www.futournet.hu 

A minőségbiztosítás menete 
 

A minőségbiztosítás érdekében valamennyi, az adatbázisba minősítésre került ifjúságszakmai 
szakértő felkérés esetén, a szakértői feladat ellátását követően a megbízásról rövid, min. 1 – 
max. 3 oldal terjedelmű szakértői összegzést és a megbízótól referencialevelet kell, hogy 
beküldjön a szakertopalyazat@unp.hu emailcímre, a szakértői feladat befejezését követő 15 
naptári napon belül. 

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Ifjúsági és Önkéntes Módszertani Központja szakmai munkatársai 
ezen összegzést és referenciát rögzítik, s következő ajánlások esetén figyelembe vehetik, 
illetve az esetleges szakértői felkészítések, szakmai műhelymunkák alkalmával e 
tapasztalatokat feldolgozhatják; továbbá a szakértők részére szakmai kiadványok 
terjesztésével, szakmai események promotálásával, az online periodika rendszeres szakmai 
anyagaival is támogatják a minőségi szakértői feladat-ellátást. 
E minőségbiztosítási rendszer alkalmazása során felmerült tapasztalatokat az Ifjúsági és 
Önkéntes Módszertani Központ 6 havonta felülvizsgálja, s következő szakértői adatbázisa 
megtervezése előtt figyelembe veszi. 

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége 
 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a +36 
30 711 0643 normál díjazású telefonszámon (1. menüpont), ahol hétfőtől csütörtökig 9:00 - 
16 óráig, pénteken 9:00 - 14 óráig fogadják hívását. 

 

Mellékletek 
 

1. Adatvédelmi tájékoztató 
2. Adatvédelmi nyilatkozat 
3. Regisztrációs – jelentkezési űrlap 
4. Segédlet – referencia levél 
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