PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Közlekedési kultúránk értékei
„Az év példaértékű közlekedésbiztonsági társadalmi felelősségvállalója 2020” címért

A 2020. évi A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából a kiírók – a Partnerség a
közlekedésbiztonságért Egyesület, a HungaroControl Zrt. és a Közlekedéstudományi Egyesület
Közlekedésbiztonsági Tagozata – pályázatot hirdetnek.
A pályázat alapvető célja
A gazdasági társaságoknak, szervezeteknek a „társadalmi felelősségvállalás” nem csak erkölcsi
kérdés, de azt stratégiai szinten meg is kell jeleníteniük. Minden olyan gazdasági szereplő,
amely tevékenysége során igénybe veszi a közlekedési rendszert, vagy hatást gyakorol arra,
különösen érdekelt kell hogy legyen abban, hogy a közlekedés biztonságos és kulturált legyen.
Természetesen a közlekedés egyben társadalmi kérdés is, ezért olyan szervezetek is érzékenyek
lehetnek annak biztonságára, amelyek tevékenysége közvetlenül vagy szorosan nem
kapcsolódik a közlekedéshez.
A kiírók célja az, hogy a társadalmi felelősségvállalás keretében bemutassanak olyan, a
közlekedés biztonságát, a közlekedési kultúra javítását biztosító jó gyakorlatokat,
kezdeményezéseket, amelyek mások figyelmét is felkelthetik, illetve példaként szolgálhatnak
más szervezetek számára.
A pályázat és benyújtása
A pályázat olyan gazdasági társaságok, vállalkozások, non-profit szervezetek, alapítványok
számára elérhető, amelyek fő tevékenysége nem a közlekedés biztonságának és kultúrájának
elősegítése, azonban áldozatos munkájukkal hozzájárulnak a közlekedési kultúra, a
közlekedésbiztonság javításához.
A pályázó pályázatát az alábbi oldalon elektronikusan nyújthatja be:
Pályázati adatlap

Beérkezési határidő: 2020. április 30. (csütörtök) 24:00 óra.
A pályázat értékelése és díjazása
A pályázat bírálóbizottságát a Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági
Tagozatának delegált tagja(i), a Hungarocontrol által delegált bizottsági tag(ok), illetőleg a
Partnerség a közlekedésbiztonságért Egyesület által delegált bizottsági tag(ok) alkotják.
A legfontosabb értékelési szempontok: a pályázó tevékenysége útján elért személyek száma, a
társadalmi hatás és a biztonsági ismeretekre, szemléletre gyakorolt hatás mértéke. Előnyt jelent,
ha a pályázó be tudja mutatni, hogy a közlekedésbiztonság állami feladatainak támogatását,
vagy annak kiegészítését látja el, összhangban a hazai közlekedési, közlekedésbiztonsági
célkitűzésekkel. Értékelés során fontos szempont, ha a tevékenység újszerű, innovatív elemeket
jelenít meg a közlekedésbiztonsági munkában.
Díjazás
Az első helyezett díszoklevelet és emléktárgyat kap, a második és harmadik helyezett
díszoklevélben részesül. A beérkezett pályaművek beküldői valamennyien megkapják A
Közlekedési Kultúra Napja 2020 emléklapját.
A pályázat eredménye A Közlekedési Kultúra Napján, 2020. május 11-én, a Nap hivatalos
honlapján és Facebook oldalán kerül kihirdetésre.
A díjazottak a pályázat kiíróitól emailben is kapnak értesítést.
Az oklevelek és az emléktárgy átadására a járványügyi veszélyhelyzet megszűnése után,
ünnepélyes keretek között kerül sor.
A díjazott szervezetek, illetve díjazott tevékenységük bemutatásra
www.kti.hu/kozlekedesbiztonsag és a www.kreszvaltozas. hu portálokon is.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk az alábbi címeken érhetők el:
Közlekedéstudományi Egyesület
1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Telefon: +36 1 353 2005, +36 1 353 0562
Email: info@ktenet.hu
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