
„KATTANJ RÁ!” 
 

A Budapest Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a „Biztonság – amit egymásnak 

adunk!” címmel fotópályázatot hirdet a budapesti középiskolák 9-12. évfolyamos diákjai 

számára. 

A pályamunkákat a következő témában várjuk: Hogyan, mi módon teremtjük meg egymás 

biztonságát. Mit teszünk azért, hogy mások biztonságban érezzék magukat. Számunkra mi 

jelenti a biztonságot... 

Minden pályázó 3 képpel pályázhat, monokróm vagy színes felvétellel.  

Pályamunkákat elektronikus vagy papír formában tudjátok eljuttatni hozzánk.  

Díjazottak: az első három helyezett tárgyjutalomban részesül, a legjobb 15 alkotás beküldője 

részt vehet a „Bevezetés a bűnügyi fotózás rejtelmeibe” című rövid tréningen.  

A pályázat beküldési határideje: 2015. április 13. 

 

Jó munkát kívánunk! 



Pályázati feltételek: 

 
A pályázatra csak olyan képek nevezhetők be, melyeket a pályázó maga készített. 
 
A pályázat célja, hogy az alkotó saját szemszögén keresztül mutassa be, hogy számára mit 
jelent a biztonság, mit jelent „biztonságban élni”. Mindennapjainkban mit teszünk saját és 
mások biztonságáért.  

A pályázatra szerzőnként max. 3 db, bármilyen technikával készült monokróm, vagy színes 

fotó adható be. 

A pályázati anyag elküldésével a résztvevő automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket. 
 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatra beküldött alkotásokat saját 
kiadványaiban és az Interneten külön díjazás nélkül felhasználja és kiállításon bemutassa.  

 

A pályamű beadásának feltételei: 

Elektronikusan; A fotókat elektronikus formában a bumeg.brfk@budapest.police.hu email-

címre, nagy felbontásban kérjük eljuttatni. Az email tartalmazza a pályázó nevét és 

telefonszámát, iskolája adatait, a pályamunka címét. 

Papír formátumban; BRFK Bűnmegelőzési Osztály címére (1134 Budapest, Teve u 4-6.) címre 
A/3-as méretben. A pályamunka hátoldalán legyen feltüntetve a pályázó neve és 
telefonszáma, iskolája adatai, a pályamunka címe. 
 
Zsűrizés: a pályamunkák értékelése két körben történik. Szakmai zsűri választja ki azokat az 
alkotásokat, melyek a Facebook BRFK Bűnmegelőzési Portálon lesznek szavazásra közzé téve. 
 
Nyertesek közzététele: 

- megadott elérhetőségen lesz kiértesítve, valamint 
- a BRFK Bűnmegelőzési Portálján, Facebook oldalán is közzétesszük. 

 

A pályázatról további felvilágosítást nyújt:  
 
dr. Osztoicsné Czéder Andrea (osztoicsneca@budapset.police.hu Tel: 443-5000/ 32-799) 
Hlavacska Gergely (hlavacskag@budapest.police.hu Tel: 443-5000/ 32-788) 
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