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Az Eötvös József Főiskola a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel konzorciumban sikeresen pályázott
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a „Vízgazdálkodási felsőoktatás
erősítése az intelligens szakosodás keretében” című pályázatára. A konzorcium 388 144 277 Ft-ból,
45 hónap alatt, 2017.06.01 – 2021.02.28-ig valósította meg a projektet. A támogatás mértéke 100
%-os volt. Az Eötvös József Főiskola 166 465 867 Ft támogatásból, míg a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem 221 678 410 Ft támogatásból gazdálkodott.

A projekt célja az Eötvös József Főiskola és Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatási
feltételrendszerének és technológiai hátterének fejlesztésére irányult. Szervezetfejlesztési
programelemek mellett kutatói utánpótlást támogató programok valósultak meg, hallgatók és fiatal
kutatók bevonásával. A két felsőoktatási intézmény közös célja volt, hogy erősítse
tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő, tudásközvetítő tevékenységét, növelje nemzetközi
beágyazottságát, bővítse szerepét és részvételét az Európai Felsőoktatási Térségben, valamint az
Európai Kutatási Térségben.
A projektben a konzorcium 6 különböző területen dolgozott:
1. döntéstámogatói és szakértői rendszer fejlesztése egyedi (kis) szennyvíztisztító berendezések
hazai bevezetéséhez
2. a szerves mikroszennyező anyagok vízből és szennyvízből történő meghatározásához
szükséges módszertani alapok és oktatási segédanyagok létrehozása
3. fizikai kisminta-kísérleti laboratórium létrehozása
4. társadalmi igényekre reflektáló kutatások és képzési programok fejlesztése
5. olvasáskultúra kutatás – olvasástanítás innovatív módszerei – kutatás, tudásmegosztás
6. nemzetiségi (horvát, német) és Idegen nyelvi (angol) Pedagógusképzési és Kutatóközpont
létre-hozása
A két intézmény a projekt keretében számos hazai és nemzetközi intézménnyel kötött együttműködési
megállapodást, a fizikai kisminta laboratórium kialakításával bővült a tehetséggondozást szolgáló
infrastruktúra. A projekt szerves részét képezte a fenntartható fejlődés módszertan beépítése a napi
munkamenetbe, a női kutatók munkájának támogatása, a hallgatók vállalkozási ismeretének,
gyakorlati tapasztalatainak, kutatási lehetőségeinek és nemzetközi kapcsolatainak bővítése.
A megvalósító intézmények projektben vállalt indikátora a „Kutatói utánpótlás programokba bevont
résztvevők száma 160 fő”, melyet a konzorcium teljesített, 198 igazoltan bevont fiatal kutatóval,
hallgatóval.
A pályázat 2021 februárjában az elért tudományos indikátorok rendszerezésével és a szakmai
eredményeket összefoglaló beszámoló megírásával zárult.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
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