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 „A BIZTONSÁGÉ AZ ELSŐBBSÉG!” 

Közlekedési kultúránk értékei 2020 

 

„Az év KRESZ parkja” pályázat a 2020. évi Közlekedési Kultúra Napjára 

 

A 2020. évi Közlekedési Kultúra Napja alkalmából a szervezők (Partnerség a 

Közlekedésbiztonságért (volt GRSP Magyarország) Egyesület, a Közlekedéstudományi Intézet, a 

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, továbbá a Közlekedéstudományi Egyesület 

Közlekedésbiztonsági Tagozat közreműködésével) ismét meghirdetik „Az év KRESZ parkja” 

pályázatot.  

A pályázat alapvető célja: 

- a gyermekek biztonságtudatos közlekedésre nevelését segítő KRESZ parkok 

tevékenységének népszerűsítése, 

- a KRESZ parkokat működtető óvodák, iskolák, települési önkormányzatok, alapítványok, 

egyesületek tevékenységének elismerése, 

- az egyes üzemeltető intézmények egymásra találása, eszmecseréje, közös elképzelések 

kialakítása, jó gyakorlatok bemutatása. 

 

Pályázati feltételek: 

A pályázat az óvodák, iskolák, települési önkormányzatok, vállalkozások, non-profit szervezetek, 

alapítványok részére kerül kiírásra, akik áldozatos munkájukkal hozzájárulnak a közlekedési kultúra 

jobbá tételéhez. Teszik ezt oly módon, hogy létrehoztak és üzemeltetnek olyan – elsősorban 

szabadtéri – bemutató és gyakorló létesítményt, ahol az érdeklődők KRESZ tudása elmélyülhet. 

Minden olyan KRESZ park működtető pályázhat, aki a pályázat feltételeit elfogadja. 
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A pályázaton a pályázati űrlap kitöltésével és digitális fényképezőgéppel, mobiltelefonnal készített 

fotókkal, és/vagy kisfilmmel lehet részt venni. 

Előnyt jelentenek azok a fényképek, amelyek dátummal (időbélyeg) vannak ellátva. 

A pályázaton csak olyan felvételekkel lehet indulni, amelyek az adott intézmény területén 

készültek, és az azokon esetlegesen felismerhetően látszó személyek személyiségi nyilatkozatai 

rendelkezésre állnak. 

A felvételek nem sérthetik harmadik személyek személyhez fűződő vagy szerzői jogait. 

Amennyiben a beadott fényképek mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez 

fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi 

felelősséggel tartozik és köteles kiírót a jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. 

A Magyarország területén a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

a következményeinek elhárítása érdekében a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel a pályázat kiírói kérik a Tisztelt Pályázókat, hogy pályázati anyagaikat a korábbi 

rendezvényeikről készült, rendelkezésre álló képanyagok áttekintésével, felhasználásával 

szíveskedjenek benyújtani. 

Egy pályázó legalább két, legfeljebb öt fényképpel és/vagy 3 perces digitális mozgófilmmel 

pályázhat. 

A pályázatra beküldendő felvételek technikai paraméterei: 

A képeket JPEG formátumban kell beküldeni, méretük egyenként nem haladhatja meg a 1 MB-t.  

A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak az abban lévő szakmai és képanyagnak „A 

Közlekedési Kultúra Napja” című eseménnyel kapcsolatos felhasználásához és közzétételéhez. 

A jelentkezés módja: 

A pályázat az online pályázati űrlap kitöltésével, fényképek, illetve vidofelvétel mellékelésével 

nyújtható be. 

A pályázati űrlap: ide kattintva érhető el.  

Beküldési határidő:  

2020. április 30. (csütörtök) 24:00 óra 

A pályázat értékelése és díjazása: 

A pályázatokat a kiírók – Partnerség a Közlekedésbiztonságért (volt GRSP Magyarország) 

Egyesület, Közlekedéstudományi Intézet, Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, továbbá a 

Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozat – képviselőiből alakult 

bírálóbizottság értékeli. A zsűri értékelése egyszeri, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A zsűri „Az év KRESZ parkja 2020” címet elnyerő legjobb pályázatot a KRESZ park 

fejlesztésére fordítható 100.000,- Ft díjazásban és díszoklevélben részesíti. A II. helyezett 

díszoklevelet és emléktárgyat, a III. helyezett díszoklevelet kap. 

Az eredmények online kerülnek kihirdetésre A Közlekedési Kultúra Napján, 2020. május 11-én a 

Nap hivatalos honlapján és Facebook oldalán. A díjazottak a pályázat kiíróitól emailben is kapnak 

értesítést. A díjak átadására a járványügyi veszélyhelyzet megszűnése után, ünnepélyes keretek 

között kerül sor. 

https://forms.gle/ecnXH6SccBHFhn9p7
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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 

 

mailto:info@ktenet.hu

