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Internet alapú kérdőív rendszer használat - pályázat 

 

 
A pályázat célja: 
 
Az egész életen keresztül történő tanulás témaköréhez kapcsolódó kutatások, felmérések 
internet alapú online adatfelvételét lehetővé tegyük. 
 
 
A pályázat nyilvános, a pályázaton részt vehetnek 
 

1. felsőoktatási intézmények, létesítő okiratuk alapján társadalomtudományi kutatási 
tevékenységet végző non-profit szervezetek, egyéb oktatási intézmények - illetve 

2. minden olyan kutatással, kísérleti fejlesztéssel foglalkozó független szakember, 
(természetes személy), aki rendelkezik a 1. pontban felsorolt szervezetek 
valamelyikének szakmai támogatásával 

3. magyar felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói, PhD hallgatói. 
 
 
A pályázat tárgya: 
 
Magyar felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói a kutatásaikhoz a www.e-benchmark.hu 
professzionális Internet alapú kérdőív rendszerét térítésmentesen igénybe vehessék az 
alábbiak szerint: 
 

1. A kutatási támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a pályázó – pályázatában – 
ismertesse  

a. A tervezett kutatás szükségességét, indokoltságát. 
b. A kutatás célját és kutatási tervét. 
c. A tervezett kutatási hipotézisét. 
d. A tervezett kutatás irányait (várható megkérdezések nagyságrendje, 

célcsoportja, stb.). 
e. A kutatás várható (elvárt) időtartamát. 

 
2. A kutatási támogatás odaítéléséről a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány 

Kuratóriuma dönt. A LifeLong Learning Magyarország Alapítvány Kuratóriuma 
fenntartja magának azt a jogot, hogy a döntéséhez - szükség esetén - szakértő(ke)t 
vegyen igénybe. A szakértők személyéről és felkérésükről a LifeLong Learning 
Magyarország Alapítvány Kuratóriuma dönt. A felkért szakértő(k) személyét a 
pályázó megismerheti. 
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A pályázat lebonyolítása, menete: 
 
1. A kutatási tervek elkészítése, a kérdőívek tartalmi megfogalmazása és az e-benchmark 

online kutatási rendszer üzemeltetői számára történő átadása a pályázó feladata. 
2. Az e-benchmak online kutatási rendszer munkatársai az átadott kérdőívekből 

elkészítik az elektronikus kérdőívet, és leprogramozza. 
3. Az e-benchmark online kutatási rendszer az így elkészült online kérdőív internet 

linkjét (URL címét) megküldi a pályázó e-mail címére. Ezt a linket a pályázó bárhol 
meghirdetheti, e-mailben, hírlevélben tovább küldheti. A megkérdezettek minden, ma 
használatos internetes böngésző (Firefox, MS Explorer, Opera, stb.) segítségével ki 
tudják tölteni az on-line kérdőívet. 

 
A pályázó – pályázatában - kérheti azt is, hogy a pályázó által a LifeLong Learning  
Alapítvány részére átadott internetes címlistára a Pályázó nevében a vonatkozó jogszabályok 
figyelembe vételével az e-benchmark.hu hírlevél rendszere segítségével kitöltésre inspiráló 
hírlevél kiküldésére is. 
 
A kitöltött kérdőívek adatait szabványos .xls vagy .csv file formátumban a pályázó megkapja 
további feldolgozás céljára. Lehetőség van a kérdések összesített alap statisztikáinak 
kiszámítására is. 
 
 
Pályázati dokumentumok: 
 
1. Pályázati adatlap 
2. Részletes kutatási terv, mely tartalmazza: 

2.1. a kutatási téma megfogalmazását, 
2.2. a kutatás célját, 
2.3. a kutatás témájához kapcsolódó korábbi kutatások eredményeinek összefoglalását, 
2.4. a vizsgálni kívánt problémák megoldásának hipotéziseit 
2.5. megkérdezettek körét 
2.6. a kutatás során alkalmazandó módszereket, 
2.7. a kutatás folyamatát bemutató leírást (pld. Gantt táblázat) 
2.8. a kutatás tervezett időpontját és időtartamát, 
2.9. kérdőívet, 
2.10. a várható eredményeket és az elérhető hatást (társadalmi, szakmai, szervezeti) 
2.11. a kutatási jelentés formája  

3. A pályázatban résztvevő(k) szakmai önéletrajza 
4. Nyilatkozat arról, hogy a kutatás eredményeit összefoglaló zárótanulmányt a Pályázó 

elkészíti és azt a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány részére átadja. 
 
 
A záró tanulmányok átadása, hasznosítása 
 
A pályázó köteles a kutatás záró tanulmányát a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány 
részére térítésmentesen rendelkezésére bocsátani a kutatás pályázatban vállalt véghatáridejétől 
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számított 30 napon belül, ennek elmulasztása esetén a pályázó köteles az igénybevett 
támogatás kedvezményes kutatói árát megfizetni a LifeLong Learning Magyarország 
Alapítvány részére az alábbiak szerint: 
 

Kérdőív előkészítése: 60.000 Ft + 20% ÁFA 
Kérdőív programozása: 120.000 Ft + 20% ÁFA 
Adatfelvétel költsége: 160.000 Ft + 20% ÁFA 
 
Összesen*:  340.000 Ft + 20% ÁFA 
 
*A feltüntetett árak nem tartalmazzák a kérdezettek estleges jutalmazásának költségeit. 

 
A záró tanulmány(ok) - szerzők és befogadó intézmény általi - hasznosítását a szerződés nem 
korlátozza, de a pályázótól hozzájárulást igényel annak érdekében, hogy a LifeLong Learning 
Magyarország Alapítvány a szakmai közvéleményt a zárótanulmány egészéről tájékoztassa. 
 
A pályázó (szerzők és befogadó intézmény) a pályázat benyújtásával hozzájárul, hogy a 
LifeLong Learning Magyarország Alapítvány a zárótanulmány(ok)ból készített max. 12000 
karakter terjedelemben tájékoztassa a szakmai nyilvánosságot kutatás eredményeiről. 
 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
 
A pályázatot 2 nyomtatott és egy elektronikus példányban kell eljuttatni a LifeLong Learning 
Magyarország Alapítvány Irodájába. 
 
A nyomtatott példányokat minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, postán 
keresztül, ajánlott küldeményként (Levélcím: 1450 Budapest, Pf. 192, Csomagcím: 1096 
Budapest, Haller u. 40.) kell beküldeni. 
 
Az első példányra rá kell írni, hogy "Első példány", ez a példány eredeti aláírásokat kell, hogy 
tartalmazzon. A küldeményre kérjük ráírni LifeLong Learning Magyarország Alapítvány 
2010/A „Internet alapú kérdőív rendszer használat” c. pályázat.  
 
A pályázat feladását igazoló postai szelvényt kérjük megőrizni. A határidőig be nem érkezett 
pályázatok elbírálására csak a következő periódusban kerül sor. 
A formailag nem megfelelő pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 
 
Az elektronikus változatot az alábbi e-mail címre kell elküldeni: info@lifelonglearning.hu 
 
 
A pályázat benyújtásának határideje:  
 

2010. december 6-ig folyamatos 
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A benyújtott pályázatok értékelése: 
 
A benyújtott pályázatokat a beadást követően max. 20 napon belül elbíráljuk. 
 
A pályázatok elbírálásának általános szempontjai: 

• a pályázó a tervezett kutatása kapcsolódik az egész életen keresztül történő tanulás 
témaköréhez, 

• a kutatás várható eredményének gyakorlati hasznosíthatósága, 
• egyéb - a kutatás sajátosságából adódó – értékelhető szempontok. 

 
 
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben hétköznap a (1) 476-1080 
telefonszámon vagy a info@lifelonglearning.hu e-mail címen kérhet további felvilágosítást. 
 
 
Felelősség kizárása 
 
Igazodva a szoftverhasználat hazai és nemzetközi feltételeihez, sem a pályázat kiírója, sem az 
on-line adatfelvételi rendszer programozói, sem az e-benchmark.hu, valamint az e-
benchmark.eu tulajdonosa, üzemeltetője semmilyen körülmények között sem felelősek az on-
line rendszer bármely elemének (szoftver, hardver, internet szolgáltatás, hírlevél- és email-
küldés stb.) nem megfelelő működése következtében a pályázónál bekövetkezett kárért (pl. 
adatvesztés, kitörlés, eltávolítás, a kézbesítés elmulasztása, bevétel kiesése, egyéb kiadások 
keletkezése, üzlet elvesztése, üzleti tevékenység megszakadása, jó hírnéven esett sérelem 
stb.), függetlenül attól, hogy azt számítógépes vírus, jogosulatlan hozzáférés vagy bárki, 
bármi más okozta). 
 
A Pályázókat arra kérjük, hogy valamennyi felhasználói tartalom vonatkozásában tartsanak 
meg biztonsági másolatot. A Pályázók tudomásul veszik, hogy ezt meg kel tennie valamennyi 
feltöltött, on-line adatfelvétel során keletkezett és a Pályázóhoz eljuttatott tartalom 
vonatkozásában is. 
 
 
Általános tudnivalók 
 

a) A pályázatot az Alapítvány által kiírtak szerint kell benyújtani egy eredeti és egy 
másolati példányban. A pályázathoz mellékelni kell a pályázatot elektronikus 
formátumban valamilyen szokásos adathordozón (CD, DVD, pendrive, ) és e-mailben. 

b) Határidőn belül érkezett pályázatnak számít az, amelyet a pályázat benyújtási 
határidejének utolsó napján adtak fel postán, vagy adnak át személyesen az Alapítvány 
irodában. A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen. 

c) Az Alapítvány Kuratóriuma a formai hibás pályázatokat elutasítja. A pályázó 
hiánypótlásra kizárólag abban az esetben jogosult, ha valamely kötelezően csatolandó 
mellékletet - önhibáján kívül - nem tud a benyújtott pályázathoz csatolni és ezen tényt 
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bizonyítja. A hiánypótlás jogos voltának elbírálása az Alapítvány döntési jogkörébe 
tartozik. 

d) Az Alapítvány a benyújtott pályázatok tartalmát, az abban szereplő adatokat, a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli. 

e) A pályázatok támogatásáról, vagy a támogatási kérelem elutasításáról szóló döntést, az 
Alapítvány Kuratóriuma jogosult meghozni, az Alapítvány szakértői véleményének 
figyelembe vételével. 

f) A támogatásra vonatkozó döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs. 

g) Az Alapítvány Kuratóriumának döntését - támogatás, elutasítás és érvénytelenség 
esetén egyaránt – az Alapítvány határozathozataltól számított legkésőbb 10 
munkanapon belül írásban - indokolás nélkül a pályázó tudomására hozza. 

h) Az Alapítvány Kuratóriumának döntésétől számított 20 napon belül az Alapítvány 
kiküldi a nyertes pályázónak a támogatási szerződés tervezetét a pályázó e-mail 
címére. 

i) A támogatásról szóló döntés a támogatási szerződés tervezetének kiküldésétől 
számított 60 napig érvényes, ha a támogatási szerződés aláírására a Támogatott 
hibájából e 60 nap alatt nem kerül sor, akkor a támogatásról szóló döntés érvényét 
veszti. 

j) A pályázati feltételeket nem kielégítő, az elutasított pályázatok egy példányát a 
pályázó átveheti az Alapítvány Irodájában a döntésről szóló értesítés kézhezvételét 
követő 30 napon belül, a továbbiakban az Alapítvány ezeket a pályázatokat nem őrzi 
meg és nem küldi vissza. 

 
 
 
Budapest, 2010. március 2. 
 
 LifeLong Learning Magyarország  Alapítvány 
 Kuratóriuma 


