
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

a Nézőpont Intézet Alapítvány által nyújtandó kutatási ösztöndíj 
elnyerésére 

1. A pályázat célja 

A Nézőpont Intézet Alapítvány kutatási ösztöndíj pályázatot hirdet 2014. december 31-ig 
terjedő időtartamra, amely Magyarország társadalmi, gazdasági, politikai folyamatainak 
elemzése, vagy valamely magyarországi szakpolitika tendenciáinak vizsgálata céljából 
nyerhető el. 

A pályázat útján elnyerhető ösztöndíjak számáról, illetve annak összegéről az Alapítvány 
Kuratóriuma dönt. 

A pályázók feladata: 

Egy adott témához kapcsolódó kutatás végzése, tanulmányok írása. A tanulmány terjedelme 
legalább 50 ezer karakter (szóközökkel együtt), legfeljebb 150 ezer karakter (szóközökkel 
együtt). A nyertes pályázók az ösztöndíj időtartama alatt kötelesek minden hónap utolsó 
munkanapjáig maximum 1 oldalas beszámolót küldeni a kutatásukkal kapcsolatos 
fejleményekről, 2014. december 12-éig pedig kutatásuk végleges verzióját bemutatni. Az 
időtartam végén az ösztöndíjasok a kuratóriumnak is beszámolnak az ellátott feladatokról, 
akik igazolják a feladat teljesítését. 

2. A pályázók köre 

• Egyetemi, vagy főiskolai diploma a társadalomtudomány, politikatudomány, 
bölcsészet, jog, szociológia, vagy közgazdaságtan területén, folyamatban lévő 
tanulmányok esetén az oktatási intézmény igazolása a hallgatói jogviszonyról 
(melyből kiderül a tagozat, a kar, a szak, az évfolyam, a hallgatói jogviszony aktív 
vagy passzív volta, a kezdő és a várható befejezési időpontja).  

• A támogatás kedvezményezettje lehet minden magyar és nem magyar állampolgár (aki 
a magyar nyelvet anyanyelvi szinten beszéli), aki az Alapítvány céljainak megfelelő 
feladatok ellátásához szükséges iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy erre irányuló 
tanulmányokat folytat.  

• Valamint azok a pályázók, akik a támogatható tevékenységek területén szerzett 
tapasztalataik, a politika területén szerzett jártasságuk, az önéletrajzuk alapján a 
projekthez (tanulmány, kutatás) illeszkedő kiválasztási szempontoknak megfelelnek. 

3. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok 

• Kutatási terv (amelyben a pályázó felvázolja, hogy milyen irányú kutatási 
tevékenységet kíván folytatni, továbbá megjelöli, hogy mekkora forrásigény 
szükségeltetik kutatása sikeres elvégzéséhez) 

• Motivációs levél 
• Szakmai önéletrajz 
• Valamely közéleti szereplő, vagy felsőoktatási oktató ajánlása, akivel az Alapítvány 

felveheti a kapcsolatot. 



• Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i) 
• Az iskolai végzettséget(ket) igazoló bizonyítvány(ok) másolata(i), illetve hallgatói 

jogviszony igazolása 

4. Formai követelmények 

• A kért dokumentumokat 1 példányban, magyar nyelven kell a meghatározott 
időpontig benyújtani.  

• Kutatási terv kizárólag elektronikus formában nyújtható be, kézzel írott pályázatok 
feldolgozására nincs lehetőség. 

•  A pályázat csak a kutatási tervvel és a szükséges mellékletekkel érvényes. A 
formailag nem megfelelő pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból 
kizárásra kerülnek.  

• Amennyiben a Pályázó a pályázatát hiányosan töltötte ki, vagy valamely mellékletet 
nem csatolta és/vagy valamelyik csatolt melléklet nem felel meg az előírtaknak, 
egyszeri alkalommal – hiánypótlás keretében benyújtandó dokumentumok listájával és 
a hiánypótlás módjának megküldésével együtt – az Alapítvány hiánypótlásra szólít fel. 
A Pályázó köteles az e-mailben megküldött hiánypótlási felhívásra a „Tudomásul 
vettem” választ visszaküldeni.  

• A pályázathoz legfeljebb egyszeri alkalommal lehet hiánypótlást küldeni. Ha a 
beérkezett hiánypótlás nem felel meg az előírásoknak, újabb hiánypótlásra nincs 
lehetőség. A felhívási határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek 
minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.  

• Kutatási terv tartalmában csak indokolt esetben, a kuratórium jóváhagyása után 
változtatható meg. 

5. A pályázat benyújtásával, elbírálásával, az eredmény kihirdetésével kapcsolatos 
tudnivalók  

A kutatási tervet és a kért dokumentumokat a pályázati kiírásban szereplő példányszámban és 
formátumban kell benyújtani postai úton, vagy személyesen 1 példányban a felhívásban 
megadott pályázati határidőn belül, az alábbi címre: 

Nézőpont Intézet Alapítvány 1054 Budapest, Alkotmány u. 15. fszt. 1/a. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május hó 28. 
A hiánypótlásról való értesítés határideje: 2014. június hó 02. 
Hiánypótlási határidő vége: 2014. június hó 04.  

• A személyes beadásról, illetve az átvételről az Alapítvány átvételi elismervényt állít 
ki, amelyet mind a kapcsolattartó, mind a Pályázó (vagy annak képviselője) 
kézjegyével lát el, és amelyet a kapcsolattartó lepecsétel.  

• A pályázat érvénytelen, ha azt pályázni nem jogosult magánszemély nyújtotta be, vagy 
határidőn túl került benyújtásra. Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat, ha azt 
a határidő utolsó napjáig személyesen, vagy ajánlott, zárt küldeményként postára 
adták. Kétség esetén a Pályázónak kell bizonyítani, hogy a postára adott pályázat 
határidőben benyújtottnak minősül (az ajánlott blankettával).  

• Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott, 
zárt küldeményként postára adták. Amennyiben ez nem teljesül, akkor a pályázat 
hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. A pályázat benyújtásának határideje 



(meghirdetett dátumtól függetlenül) – a pályázat személyes benyújtása esetén – a 
pályázati határidő utolsó napján (amely csak munkanap lehet) 16.00 órakor jár le.  

Az elbírálási határidő: 2014. június hó 06., amely egyben a pályázat eredményének kihirdetési 
határideje is. 

A pályázatok elbírásáról az Alapítvány Kuratóriuma döntéshozatalát követő 5 (öt) napon belül 
a Pályázók elektronikus úton kapnak tájékoztatást. 

6. További információk 

• A pályázatról további információ az alábbi elérhetőségeken kapható: 06-20-621-55-44 
/ kiss.david@nezopontintezet.hu, továbbá a http://nezopontintezet.hu/alapitvany/ 
honlapon. 

• A benyújtott pályázatot az értékelésben és a döntésben résztvevők bizalmasan kezelik, 
arról harmadik félnek tájékoztatást nem adnak.  

• Az alapítvány a Pályázó által hibásan közölt elérhetőségek miatti téves értesítéséért 
vagy hibáiért nem vállal felelősséget.  

Budapest, 2014. május hó 14. napján 

 

Nézőpont Intézet Alapítvány 

Kuratóriuma 

 


