
 
Vízgazdálkodási innovációs verseny diákoknak 

 
 
A bajai Eötvös József Főiskola Innovációs Műhelye 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 és fenntarthatósági témakörök).  
 
A versenyt azoknak az általános- és középiskolás diákoknak került meghirdetésre, akik magyarországi, 
vagy határon túli alapfokú, vagy középiskolában tanulnak, és 1995. január 1. és 2001. december 31. 
között születtek. 
 
A pályázaton a diákok részt vehetnek egyénileg vagy kis csoportos (legfeljebb négy fős) csapatban. 
 
A pályázat célja: 
A diákok alkotói kedvének, innovációs aktivitásának fejlesztése, élénkítése a vízhez kapcsolódó 
témában. 
 
Nevezni lehet az vizinnovacio@ejf.hu e-mail címen.  
 
Nevezési határidő:  
2014. szeptember 1. 
 
A pályázat feltételei: 

• igazolt általános-, vagy középiskolai jogviszony, 
• magyar nyelven elkészített pályamű, 
• határidőre benyújtott, hiánytalan pályázat. 

 
A pályázatnak taralmaznia kell: 

• a kitöltött pályázati adatlapot/nyilatkozatot, (letölthető az EJF honlapjáról az alábbi linken: 
http://www.ejf.hu/kezdolap/ejf-innovacios-muhely/verseny ) 

• a pályamű "fantázianevét", 
• az innováció elérendő célját, 
• a megvalósítás módját, 
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http://www.ejf.hu/kezdolap/ejf-innovacios-muhely/verseny


• a pályázó(k) 
o nevét, születési időpontját, 
o elérhetőségeit (lakcímét, telefonszámát, e-mail címét), 
o iskolájának nevét és címét és telefonszámát, 
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 legalább a szoftver leírását, 
bemenő adatigényét, és az eredményfájlokat kell beküldeni.  
 
A szervezők a nevezési határidő letelte előtt, de legkésőbb 2014. augusztus 20-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, a Magyar Víziközmű Szövetség, Magyar Mérnöki Kamara Vízépítés és 
Vízgazdálkodási Tagozata, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Pintér Művek, és az 
ISTF Kft. delegálja.  

 
A győztes pályaművek bemutatása várhatóan 2014. év novemberében lesz a II. Innovációs Napon 
Baján, az Eötvös József Főiskolán. 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 2014. szeptember 30-ig. 
 
Díjak: 
A díjak odaítéléséről bírálóbizottság dönt. A díjak: 
 I. helyezett 150e Ft 
 II. helyezett 100e Ft 
 III. helyezett 50e Ft 

 
Az innovációs verseny fővédnöke: 
Az Eötvös József Főiskola rektora 
 
A verseny védnökei: 
A Magyar Hidrológiai Társaság elnöke, 
A Magyar Víziközmű Szövetség elnöke, 
A Magyar Mérnöki Kamara Vízépítési és Vízgazdálkodási tagozatának elnöke, 
Pintér Csaba, a Pintér Művek tulajdonosa. 
 
További információk kérhetők: 
Faragóné Pöppl Zsuzsannától és Vincze Lászlónétól a vizinnovacio@ejf.hu email címen. 
 
Kelt Baján, 2014. január 21-én 
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