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A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Térségi 
Fejlesztési Tanács) a természetes vízmegtartó megoldások ösztönzése és fontosságának 
tudatosítása érdekében pályázatot hirdet alapszakos és mesterszakos hallgatók részére. 
 

1. A pályázat célja 

A klímaváltozás leginkább a növekvő vízhiányon és fokozódó nyári hőségen keresztül érezteti 
hatását különösen a Duna-Tisza közi Homokhátság területén, amelyet – részben emberi 
tevékenységből eredően, részben éghajlati okokra visszavezethetően – évtizedek óta komoly 
vízhiány sújt; a talajvíztükör egyes helyeken több métert süllyedt. Noha a süllyedés sebessége 
lassult, összességében továbbra is megoldandó problémának számít a vízhiány kezelése, amit 
az éghajlati paraméterek változása a közeljövőben várhatóan tovább fog nehezíteni. 
Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a Homokhátság területén a vízhiány mellett időszakos 
jelleggel, belvíz formájában víztöbblet is jelentkezik. Ebből következően jelen pályázati 
felhívásra olyan Tudományos Diákköri Konferencia (a továbbiakban: TDK) felhívásra 
benyújtott dolgozatokat, szakdolgozatokat, valamint diplomamunkákat várunk, amelyek a 
vízvisszatartás, illetve a vízpótlás problematikájának megoldására irányulnak, támogatva a 
fenntartható területi-, települési, vízügyi-, agrár-, vagy természetvédelmi tervezést. 
Véleményünk szerint kizárólag a fentiek orvoslásával állítható meg a jelenlegi kedvezőtlen 
tendencia és mérsékelhetők a következő évtizedekre előre jelzett, a szárazodó jelleg 
fokozódásából fakadó – akár romló mezőgazdasági terméshozamokban, akár az élővilág 
változatosságának csökkenésében, akár erdőtüzek gyakoribbá válásában testet öltő – károk. 

 

2. A pályázók köre 

A pályázati felhívásra pályázatot adhat be a 2021/2022. és/vagy a 2022/2023. tanévben nappali 
vagy levelező munkarendben tanulmányait folytató hallgató, aki alapszakon TDK dolgozatot 
és/vagy szakdolgozatot vagy mesterszakon TDK dolgozatot és/vagy diplomamunkát nyújtott 
be az alábbi intézmények valamelyikében: 

 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Szent István Campus 

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar 

 Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar 

 Szegedi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet 
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3. A pályázatok választható kutatási témái 

A pályázó az alábbi kutatási témák valamelyikében nyújthatja be pályázatát:  

 Fenntartható, vízvisszatartásra irányuló települési csapadék- vagy belvízgazdálkodási 
gyakorlat  

 Fenntartható, vízvisszatartásra irányuló lakossági csapadék- vagy belvízgazdálkodási 
gyakorlat  

 Fenntartható, vízvisszatartásra irányuló mezőgazdasági gyakorlat 

 Fenntartható, vízmegtartásra irányuló települési fekete és/vagy szürke 
szennyvízgazdálkodás 

 Fenntartható, vízmegtartásra irányuló lakossági fekete és/vagy szürke 
szennyvízgazdálkodás 

 Fenntartható, vízmegtartásra irányuló természetvédelmi tervezési gyakorlat és 
támogatása 

 Fenntartható, vízvisszatartásra irányuló településtervezési, területfejlesztési gyakorlat 
és támogatása 

 Fenntartható vízgazdálkodási tervezési gyakorlat és támogatása 

 Integrált települési vízgazdálkodás 

 Települési zöld és kék infrastruktúra 

 A tanyák jövőbeni fenntartható fejlődése 

 A fenntartható zöld energia szerepe a településfejlesztésben, kiemelt tekintettel a 
homokhátsági falvakra és tanyákra 

 A homokhátsági identitás szerepe a fenntartható településfejlődésben 

 A Homokhátság közlekedésföldrajzi, vonzáskörzeti kérdései  

 Körforgásos gazdaság és önellátás a Homokhátság területén - hazai és nemzetközi jó 
példák adaptálása 

 Integrált tájhasználat és klímavédelem 

 

Egyazon pályázat legfeljebb egy témakörben,  kizárólag magyar nyelven nyújtható be. 

 

 

 

 

4. A pályázaton elnyerhető díj mértéke és forrása 
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A Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) döntése alapján a benyújtott pályázatok az 
alábbi díjazásban részesülhetnek: 

1. helyezett pályázat: 250.000 Ft 
2. helyezett pályázat: 150.000 Ft 
3. helyezett pályázat: 75.000 Ft 

 Különdíj: 50.000 Ft  

 

50.000 Ft összegű különdíjban részesülhet azon pályázó – beleértve az 1., 2. vagy 3. helyezést 
elért hallgatókat is –, aki pályázatát a választható témakörökön belül Bugacpusztaháza település 
Öko Falu programjának tovább gondolásával kapcsolatosan nyújtja be.  

A település Öko Falu programjának szakmai dokumentációját Bugacpusztaháza Községi 
Önkormányzat a pályázók rendelkezésére bocsátja. Bővebb felvilágosítást kaphat 
klima@bacskiskun.hu elérhetőségen. 

 

A hallgató egyaránt nevezheti a saját önálló és társszerzős dolgozatát is a társszerző(k) írásos 
belegyezésével. Amennyiben több témakörben kíván a pályázó pályázatot benyújtani, és azok 
valamelyike TDK dolgozat lenne, csak akkor fogadható el, ha a pályázatként beadott TDK 
szakdolgozat és diplomamunka nem egyezik tartalmilag. 

Többszerzős TDK dolgozat esetében kizárólag a pályázat benyújtójának szükséges a benyújtás 
időpontjában aktív hallgatói státusszal rendelkeznie. 

TDK dolgozat csak abban az esetben nevezhető, amennyiben TDK vagy Országos Tudományi 
Diákköri Konferencián (a továbbiakban: OTDK) a dolgozat jelen pályázat benyújtását 
megelőzően már bemutatásra került az elért helyezéstől függetlenül. 

Közös mű esetén a pályázat benyújtásakor az 5. számú mellékletben nyilatkozni kell arról, hogy 
a szerzők milyen szerzőségi arányban vesznek részt annak elkészítésében. Amennyiben a közös 
mű helyezést ér el és/vagy különdíjban részesül, akkor az elnyert díj a nyilatkozatban megjelölt 
arány szerint kerül megosztásra a társszerzők között. 

4.1 Értelmező rendelkezések 

Bíráló bizottság: a pályázat során elnyerhető díj odaítélésével kapcsolatban véleményt formáló 
testület. 

Bíráló bizottság tagjai: a Térségi Fejlesztési Tanács által felkért szakemberek. 

5. A pályázat benyújtása 

A pályázat beadási határideje: 2023. július 14. 

 

A pályázatot az alábbi e-mail címre kell megküldeni: 

klima@bacskiskun.hu 
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Kérjük, az e-mail tárgyaként tüntesse fel: 

SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT 

Amennyiben az e-mail tárgya nem tartalmazza a fenti megnevezést, az nem eredményezi a 
pályázat érvénytelenségét. 

 

5.1 A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia: 

 TDK dolgozat, szakdolgozat és/vagy diplomamunka pdf formátumban 

 Az oktatási intézmény tárgyévre szóló igazolása a hallgatói jogviszonyról 

 Pályázati űrlap (1. számú melléklet) 

 Személyes adatok kezeléséről szóló pályázói nyilatkozat (2. számú melléklet) 

 Pályázat kezeléséről és annak megjelentetéséről szóló pályázói nyilatkozat  
(3. számú melléklet) 

 Pályázat prezentálásáról szóló pályázói nyilatkozat (4. számú melléklet) 

 Társszerzői nyilatkozat (5. számú melléklet) 

 Adatvédelmi tájékoztató (6. számú melléklet) 

 Összefoglaló: a TDK dolgozat, a szakdolgozat és/vagy a diplomamunka rövid, 

lényegretörő összefoglalója, amely alapján a Bizottság véleményt formál és a Térségi 
Fejlesztési Tanács elnöke meghozza döntését. Továbbá, amely alkalmas a Bács-Kiskun 
Vármegyemegye Önkormányzata Megyeháza online és/vagy nyomtatott kiadványában 
történő publikálásra. A maximális terjedelem 10 oldal. (7. számú melléklet) 

  

6. Tartalmi és formai követelmények 

Az összefoglaló formai követelményeinek tekintetében a pályázó egyetemi kara által előírt 
szakdolgozatra, diplomamunkára vonatkozó szabályok és/vagy a TDK dolgozat formai 
követelményei az irányadó(k).  
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7. Pályázat elbírálása, az elbírálás határideje, főbb szempontjai, a pályázati felhívás 
eredményéről történő értesítés módja 

A pályázat abban az esetben érvényes, ha a pályázó a pályázati felhívás 5.1 pontjában 
meghatározott dokumentumok mindegyikét hiánytalanul, kitöltve benyújtja. Hiánypótlásra 
nincs lehetőség.  

A beérkező pályázatokat a Bizottság megvizsgálja, rangsorolja. A végső döntést a Térségi 
Fejlesztési Tanács elnöke a Bizottság döntési javaslatának figyelembevételével, annak 
meghozatalától számított 15 munkanapon belül hozza meg. 

A Térségi Fejlesztési Tanács elnökének döntése végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. 

A helyezést elért pályázatok eredményhirdetésére a Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évben 
megrendezett Csatári Bálint emlékkonferenciáján kerül sor.   

Az elnyert díj egy összegben kerül kiutalásra a klímakonferenciát követő 15 napon belül banki 
utalás útján. 

 

8. A díjazásban részesülő pályázók kötelezettségei 

A díjazásban részesülő pályázónak vállalnia kell, hogy a helyezést elért pályázatát prezentálja 
a Térségi Fejlesztési Tanács által 2023. évben rendezett Csatári Bálint konferencián, mellyel 
összefüggésben díj- és költségigényt nem támaszt. 

 

9. A megítélt díj visszavonása 

A pályázat benyújtásával a pályázó büntetőjogi felelőséget vállal azért, hogy beküldött adatai a 
valóságnak megfelelnek. A pályázó továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a valóságnak 
nem megfelelő adatokat tüntet fel, pályázata kizárható, a megítélt díj visszavonható és az 
esetlegesen folyósított összegeket kamattal  növelten kell visszatéríteni a támogatási okiratban 
5.1 pontjában foglaltaknak megfelelően. 

 

10. Adatkezelés és adatnyilvánosság 

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatban megjelölt 
személyes adatai a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek 
megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik során kezeljék, valamint a díj elnyerése után 
a nevét és a díj összegét a Térségi Fejlesztési Tanács nyilvánosságra hozza. 

 

A pályázathoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató jelen pályázati felhívás 6. számú mellékletét 
képezi. 

11. Kapcsolattartás 
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A pályázati időszakban a pályázati felhívással és annak mellékleteivel kapcsolatos kérdéseiket 
az alábbi elérhetőségen várjuk: klima@bacskiskun.hu 

 
 

12. Mellékletek 

1. számú melléklet – Pályázati űrlap 

2. számú melléklet – Nyilatkozat személyes adatok kezeléséről 

3. számú melléklet – Nyilatkozat pályázat kezeléséről és megjelentetéséről 

4. számú melléklet – Nyilatkozat klímakonferencián való részvételről és pályázat 
 prezentálásáról 

5. számú melléklet – Társszerzői nyilatkozat 

6. számú melléklet – Adatvédelmi tájékoztató 

7. számú melléklet – Összefoglaló 


