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A NÉZŐPONT INTÉZET ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET AZ ALÁBBI TÉMÁBAN:
„A MAGYARORSZÁGGAL SZOMSZÉDOS KELET-KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁGOK
(SZLOVÁKIA, ROMÁNIA, SZERBIA, SZLOVÉNIA, HORVÁTORSZÁG)
VÁLASZTÁSI RENDSZEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE”
SZAKMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:
A pályázat elkészítése során az egyes választási rendszerek kialakításának történeti, politikai és
társadalmi kontextusára, az elmúlt évek során intézményesített reformok és reformtörekvések
politikai, társadalmi és jogi hátterére, indokoltságára, illetőleg az egyes formulák gyakorlati
működésének bemutatására kell törekedni. A pályázatban a választójogi rendszerekkel összefüggő
legérdekesebb tendenciákat és azok hátterét is be kell mutatni. Külön ki lehet térni az országban
megszokott kampánytechnikákra is és azok jelentőségére a politika-formálás szempontjából. A
pályázat elkészítése során kizárólag a parlamenti választási rendszereket kell bemutatni.

EGYÉB PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
-

18. életév betöltése
magyar állampolgárság
legalább egy szakirányú felsőfokú végzettség (bölcsészettudomány, jogtudomány,
politikatudomány vagy társadalomtudomány)

BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. július 1. (péntek)
A BEADÁS MÓDJA:
-

1 elektronikus (PDF formátumban) és 1 nyomtatott (fűzött) példányban, magyar nyelven.
A pályázatot kérjük az alábbi címre eljuttatni:
Fodor Csaba kuratórimi elnök | Nézőpont Intézet Alapítvány | „Kelet-közép-európai
országok választási rendszerei pályázat” | 1054-Budapest, Alkotmány utca 15.

EREDMÉNYHIRDETÉS: 2016. július 16-ig, e-mail címen történő értesítéssel
ELNYERHETŐ ÖSSZEG: bruttó 200 ezer Ft
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FORMAI KRITÉRIUMOK
1. STRUKTÚRA:
-

Legalább 30, legfeljebb 50 A/4 oldal terjedelemben, országonként legalább 5 oldal
terjedelemben kell elkészíteni a pályázatot.
A tanulmány elején összefoglalóban kell kiemelni az azonosított legérdekesebb, legrelevánsabb
tartalmi elemeket, tendenciákat.
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 12es 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 pályázat címét, alatta pedig 36 pt térközzel
normál Times New Roman 12-es betűmérettel, kiskapitális jelöléssel a pályázó nevét.

5. EGYÉB:
-

-

A pályázatot automatikus hivatkozással készült tartalomjegyzékkel kell ellátni, melyet a normál
betűkészlet szerint kell formázni.
A pályázathoz a felhasznált források jegyzékét is értelem szerűen 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.

