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A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság „BŰNMEGELŐZÉS NAPI KREATÍV ALKOTÁS” 

pályázatra hívja vállalkozó kedvű olvasóit az április 12-i Bűnmegelőzés Napja, valamint a 

közelgő Húsvéti ünnepek alkalmával. 

 

A pályázat célja, hogy felhívja az állampolgárok figyelmét a bűn- és balesetmegelőzés  

területén az áldozattá válás megelőzésének fontosságára, továbbá erősítse a szubjektív 

biztonságérzetet. 

 

Magyarországon a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia szerint a bűnmegelőzés kiemelten 

fontos feladat, amelynek kiemelt beavatkozási területei között jelenik meg az áldozattá válás 

megelőzésével és az áldozatok segítésével kapcsolatos célok elérése. A Stratégia 

végrehajtására a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot a Kormány 2011. április 12-én hozta 

létre, mely napot azóta a Bűnmegelőzés Napjaként ünnepeljük. E napra, így a bűnmegelőzés 

fontosságára a Veszprém MRFK a következő pályázati felhívással kívánja felhívni a figyelmet.  

 

 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési pályázatot hirdet április 12-i 

Bűnmegelőzés Napja, valamint a közelgő Húsvéti ünnepek alkalmával, két kategóriában: 

1. vizuális alkotás (saját kézzel vagy 

számítógépes programmal készített rajz, 

plakát, illusztráció, grafika vagy kollázs), az 

alkotásról készült, jó minőségű fotó 

beküldésével (amelyen jól látható az alkotás 

minden részlete). 

2. irodalmi alkotás (vers vagy rövid történet). 

A verset választó pályázók maximum 12 

sorban (ne egyszavas sorok legyenek), a rövid 

történetet írók maximum 3000 karakterben  

fogalmazzák meg gondolataikat. 

 

A beküldött alkotásoknál fontos, hogy a bűn- és balesetmegelőzéshez (kiemelten az 

áldozatvédelem, vagyonvédelem, biztonságos közlekedés, online csalások megelőzése) 

valamilyen módon kapcsolódjanak. 

 

A pályázati részvétel mindenki számára nyitott.  

BŰNMEGELŐZÉSI FELHÍVÁS  

ALKOTÓ KEDVŰ OLVASÓINKNAK! 

BŰNMEGELŐZÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
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A pályázat benyújtásának részletei: 

 

 Az alkotásokat a vmrfkbunmegelozes@gmail.com e-mail címre várjuk folyamatosan, 

de legkésőbb 2022. április 05-ig.  

 Egy pályázó mindkét kategóriában pályázhat, kategóriánként maximum három 

alkotással.  

 A pályázatra a mellékelt pályázati jelentkezési lapot kérjük kitölteni és az alkotással 

együtt beküldeni.  

 

A pályázatra jelentkezni kizárólag saját készítésű alkotással/verssel lehet, amely szerzői jogával 

a pályázó rendelkezik. A szerző – a pályázaton történő részvétellel – hozzájárul ahhoz, hogy 

munkáját a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály térítésmentesen a 

kiadványaiban, az ELBIR hírlevelében, prevenciós rendezvényein felhasználhassa. 

 

Díjazás, nyeremények átadása: 

 

Kizárólag a nyertes pályázókat értesítjük ki. Mindkét kategóriában, a szakemberek által 

legjobbnak értékelt 3 - 3 alkotás beküldője bűnmegelőzési ajándékcsomagot kap. A legjobb 

alkotásokat megjelentetjük a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. május havi ELBIR 

hírlevelében.  

 

Pályázattal kapcsolatos kérdéseiket kérjük 2022. március 31-ig tegyék fel. Minden e-mail 

üzenetre, kérdésre igyekszünk mihamarabb választ adni.  

E-mail cím: vmrfkbunmegelozes@gmail.com 

 

A beküldött pályázatokat 2022. április 08-ig bűnmegelőzési szakemberek értékelik és döntést 

követően az eredményről értesítik a szerencsés nyerteseket.  

 

Az ajándékcsomagok átadását kategóriánként eltérő időpontokban tervezzük:  

1. kategóriában: 2022. április 12-én, a Bűnmegelőzés Napján 

2. kategóriában: 2022. április 11-én, a Költészet Napján  

   

 

 

 

 

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy 

egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák. 

Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette. 

IMPRESSZUM 

Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  

Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya 

Telefon / fax: 06-88/ 544-683 

E-mail: hirlevel@veszprem.police.hu  
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