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Vízgazdálkodási innovációs verseny középiskolás diákoknak 

 

A bajai Eötvös József Főiskola versenyt hirdet felső tagozatos általános és középiskolás diákok 

részére. A versenyen pályaművel lehet részt venni.  

Pályázni lehet a minden olyan javaslattal, ötlettel, alkotással, makettel, kutatási eredménnyel, 

méréssel, adatsor elemzéssel, amelyek a vízzel, vízgazdálkodással, vízhasználatokkal 

kapcsolatos témakörbe tartoznak (területi és települési vízgazdálkodás, vízi környezet és annak 

védelme, informatikai, gépészeti, energetikai témakörök).  

A verseny azoknak az általános- és középiskolás diákoknak került meghirdetésre, akik 

magyarországi, vagy határon túli alapfokú, vagy középiskolában tanulnak, és 1996. január 1. és 

2002. december 31. között születtek. 

A pályázaton a diákok részt vehetnek egyénileg vagy kis csoportos (legfeljebb négyfős) 

csapatban. 

A pályázat célja: 

A diákok alkotói kedvének, innovációs aktivitásának fejlesztése, élénkítése a vízhez kapcsolódó 

témában. 

Nevezni lehet az vizinnovacio2015@ejf.hu e-mail címen. Kérjük, az e-mail tárgyának a "víz 

innovációs pályamű"-t jelöljék meg. 

Nevezési határidő:  

2015. szeptember 12. (A pályázati adatlap és nyilatkozat beküldési határideje.) 

Pályamunka leadási határidő: 

2015. október 16. 

A pályázat feltételei: 

 igazolt általános-, vagy középiskolai jogviszony, 

 magyar nyelven elkészített pályamű, 

 határidőre benyújtott, hiánytalan pályázat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a kitöltött pályázati adatlapot és a nyilatkozatot, amelyek letölthetők a dualis.ejf.hu 

oldalról  

 a pályamű "fantázianevét", 

 az innováció elérendő célját, 

 a megvalósítás módját.  

 a pályázó(k) 

o nevét, születési időpontját, 

o elérhetőségeit (lakcímét, telefonszámát, e-

mail címét), 

o iskolájának nevét és címét és 

telefonszámát 
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o a felkészítő tanár nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét. 

Amennyiben az innováció egy tárgy (pl. makett, vagy prototípus), úgy arról megfelelő 

részletességű leírást és fényképeket kell készíteni és beküldeni. Szoftver esetén a szoftver leírását, 

bemenő adatigényét, és az eredményfájlokat kell beküldeni.  

A szervezők a nevezési határidő letelte előtt, de legkésőbb 2015. szeptember 11-ig írásban (e-

mailen) hiánypótlást kérhetnek a pályázótól. A pályaművek beérkezéséről értesítést küldünk. 

A pályázat elfogadásáról bírálóbizottság dönt, amelynek tagjait az Eötvös József Főiskola, a 

Magyar Hidrológiai Társaság, Magyar Mérnöki Kamara delegálja.  

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 3 pályamunkák bemutatása 2015. év november hónapban 

lesz Baján az Eötvös József Főiskolán megrendezendő Nemzetközi Duális Képzési Konferencián. 

(A pontos dátumról később küldünk értesítést.) 

Az érdekelteket egy későbbi időpontban kiértesítjük. 

A bírálat szempontjai: 

A bírálóbizottság az alábbiak figyelembevételével határoz: 

 a Pályaműben szereplő innováció újszerűsége, „eredetisége”,  

 a Pályamű kidolgozásának színvonala. 

 

A döntésről minden pályázó értesítést kap 2015.október 30-ig. 

Díjak: 

A díjak odaítéléséről a bírálóbizottság dönt. A díjak: 

 Az első három helyezett a Nemzetközi Duális Képzési Konferencián maximum 10 

percben ismerteti a pályaművét. 

 I. helyezett 1 db tablet 

 II.-III. helyezettek könyvutalványok 

 

Az innovációs verseny fővédnöke:  

Az Eötvös József Főiskola rektora: Dr. Melicz Zoltán PhD. főiskolai tanár  

A verseny védnökei: 

A Magyar Hidrológiai Társaság bajai csoportja elnöke 

A Magyar Mérnöki Kamara Vízépítési és Vízgazdálkodási bajai 

csoportja elnöke  

További információk kérhetők: 

Faragóné Pöppl Zsuzsanna faragone@ejf.hu 

Baja, 2015. május 26. 

mailto:faragone@ejf.hu

