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A Nézőpont Intézet Alapítvány pályázatot hirdet az alábbi témában:
„A kormányzati stabilitással és a miniszterelnöki teljesítmények összehasonlításával kapcsolatos
komplex szakpolitikai kutatás”.

SZAKMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:
A pályázati kiírás a kormányzati stabilitás és a miniszterelnöki teljesítmények kapcsolatának
vizsgálatával összefüggésben komplex szakpolitikai kutatás elkészítésére irányul. A kutatás
eredményeként elkészülő elemzésnek konkrét esettanulmányok bemutatásának segítségével általános
következtetéseket kell levonnia a kormányzati stabilitás összetevőire, okaira és fenntarthatóságára
vonatkozóan. A végleges tanulmány elvégzésére legfeljebb hat hónap áll rendelkezésre.
A pályázati eljárásban való részvétel feltétele egy legalább két oldalas kutatási terv elkészítése,
mely a pályázati kiírásban megjelölt szempontokhoz kapcsolódóan tartalmazza a szakpolitikai
kutatás célját, a vizsgálati módszert, valamint a várt eredményt.
A kutatási terv elbírálásánál döntő jelentőséggel bír, hogy a kutatási terv mennyiben veszi figyelembe
az alábbi tartalmi szempontokat (a továbbiakban kiemelt tartalmi szempontok):
◼ a kormányzati stabilitiás összetevőinek azonosítása, azok vázlatos kifejtése (kormányzati
stabilitás meghatározása);
◼ a kormányzati stabilitás mérhetősége és annak korlátai (módszertani dilemmák);
◼ a kormányzati stabilitás és az alkotmányos környezet összefüggéseinek vizsgálata
(alkotmányos környezet)
◼ nemzetközi kitekintés (európai esettanulmányok);
◼ a válsághelyzetek és a kormányzati stabilitás összefüggései (válságkezelés, instabilitás);
◼ a politikai vezetői teljesítmények hatása a kormányzati stabilitásra (politikai teljesítmények
elemzése).
A kutatási tervben a Pályázónak – a fent részletezett kiemelt tartalmi szempontokra tekintettel – azt
is be kell mutatnia, hogy a kutatást milyen vizsgálati módszer szerint tervezi lefolytatni.

EGYÉB PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
-

18. életév betöltése
magyar állampolgárság
legalább egy szakirányú felsőfokú végzettség (politikatudomány, történettudomány,
közgazdálkodás, közpolitika)

BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. MÁJUS 25. (HÉTFŐ)
A BEADÁS MÓDJA:
◼ Elektronikus (PDF formátumban) módon, magyar nyelven.
◼ A pályázatot kérjük az alábbi e-mail címre eljuttatni:
alapitvany@nezopontintezet.hu, az alábbi tárgy megjelölésével: „A kormányzati
stabilitással és a miniszterelnöki teljesítmények összehasonlításával kapcsolatos komplex
szakpolitikai kutatás”.

EREDMÉNYHIRDETÉS: 2020. MÁJUS 29-IG, E-MAIL CÍMEN TÖRTÉNŐ
ÉRTESÍTÉSSEL
ELNYERHETŐ ÖSSZEG: MAXIMUM BRUTTÓ 640 EZER FORINT
A KUTATÁSRA VONATKOZÓ FORMAI KRITÉRIUMOK:
1. STRUKTÚRA:
-

A kutatást legalább 40, legfeljebb 60 A/4 oldal terjedelemben, kiemelt tartalmi
szempontonként legalább 5 oldal terjedelemben kell elkészíteni.
A tanulmány elején összefoglalóban kell kiemelni a legfontosabb megállapításokat.
A tanulmányt kizárólag fekete betűszínnel lehet leadni.
Bal oldalon 3 cm, jobb oldalon 2 cm, alul és felül 2,5-2,5 cm oldalmargót kell beállítani.
Az oldalszámokat normál szedésű 10-es betűméretű Times New Roman betűtípussal az
egyes oldalak alján, jobbra igazítva kell beállítani. Az oldalszámok számozása a
tartalomjegyzék oldallal kezdődik.

2. TÖRZSSZÖVEG:
-

-

-

A normál szintű szöveg sorkizárt, automatikus elválasztással beállított, normál szedésű
(kiemeléseket csak a legkivételesebb esetben, dőlt szedéssel tartalmazó) Times New
Roman 12-es betűmérettel írott szöveg.
A bekezdések utáni térközök mértéke 8 pt.
A sorközök (általában véve a pályázat más elemei kapcsán is) többszörösek, értékük
1,08.
Az első szintű (római számmal számozott, pl.: 1.) fejezetcímek balra igazított, félkövér,
Times New Roman 12-es betűmérettel írandóak, nagykapitális jelöléssel, utána 36 pt
térközzel beállítva. Az első szintű fejezetcímek előtt oldaltörést kell beállítani.
A második szintű (római számmal jelölt, pl.: 1.1) fejezetcímek ugyancsak balra igazított,
normál szedésű, Times New Roman 12-es betűmérettel írandóak, kiskapitális jelöléssel,
utána 18 pt térközzel beállítva.

3. LÁBJEGYZETEK:
-

A lábjegyzeteket balra kell igazítani, betűméretük 9-es, köztük nem lehet térköz és
beállított sorköz. A lábjegyzet elválasztó vonal és az adott oldal első lábjegyzete között
nem lehet indokolatlanul nagy térköz.

4. BORÍTÓ:
-

A borítólapra az oldal közepére tájolva, középre igazítva, félkövér, nagykapitális jelölésű
Times New Roman 24-es betűmérettel fel kell tüntetni a kutatás címét, alatta pedig 36
pt térközzel normál Times New Roman 12-es betűmérettel, kiskapitális jelöléssel a
nyertes Pályázó nevét.

5. EGYÉB:
-

-

A kutatást automatikus hivatkozással készült tartalomjegyzékkel kell ellátni, melyet a
normál betűkészlet szerint kell formázni.
A pályázathoz a felhasznált források jegyzékét is értelemszerűen a dokumentum utolsó
fejezeteként csatolni kell (internetes hivatkozások esetén a linkek kék jelölését meg kell
szüntetni és jelölni kell a letöltés napra pontos idejét).
A felhasznált/elkészített képeket és ábrákat nem kell sorszámozni, magyarázatuk
képaláírás formájában középre igazított Times New Roman 9-es betűmérettel lehetséges.

