
2014.11.17. Fejér 

 

Tájékoztatás fotópályázat értékeléséről! 
  
Ezúton tájékoztatjuk, hogy  a  „Biztonságodért 2001” Alapítvány által meghirdetett „A polgári 
vagyonvédelemben dolgozók bűnmegelőzésért és a közbiztonság javításáért” 
fotópályázat 2014.október 31-el lezárult, melyre 62 fotó érkezett be. 
  
A szakmai zsűri a beérkezett képeket elbírálta és (figyelemmel a közönségdíjas képekre is) az 
alábbi képeket javasolta kiállításra: 
  
  

Nyilvánosság elé javasolt képek 
címe 
(ABC sorrendben) 

Zsűri által 
díjazásra 
javasolt 

Közönség által 
díjazásra javasolt 

100% biztonság   közönségdíjas 

Az ellophatatlan jókedv     

A farkas szájában  3886     

Backstage     

Biztonságos sáv     

Biztosítás a koncerten 9320 zsűri díjas   

Figyelni azért kell     

Helyzetgyakorlat zsűri díjas közönségdíjas 

IN-KAL kiemelés     

Ketten is elférünk     

Középpontban a biztonság zsűri díjas   

Naplemente 1909     

Segíthetek 3814     

Sorfal 1669     

Sziluett 1952     

Tökéletes védelem   közönségdíjas 

Útvonal biztosítás     

Védünk és segítünk     

  
  
A hivatalos díjátadásra 2014. december 3-án 14 órai kezdettel kerül sor  az SZVMSZK Fejér 
Megyei Szervezete irodájában (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 19.). 
  
Díjazás: 

-          Szakmai díj: A zsűri az első három legjobb fotót díjazza 

-          Közönség díj: A leadott szavazatok alapján az első három helyezett részesül 

díjazásban 

  
Díjak: 

-          Szakmai díj:   1. helyezett   30.000,- Ft, és oklevél 

  2. helyezett   20.000,- Ft  és oklevél 
  3. helyezett   10.000,- Ft  és oklevél 
  

-          Közönség díj:  1. helyezett   30.000,- Ft, és oklevél 

   2. helyezett   20.000,- Ft  és oklevél 
3. helyezett   10.000,- Ft  és oklevél 

  



2014.11.17. Fejér 

 

Nyilvánosság elé javasolt, de nem díjazott képek szerzői elismerő oklevélben részesülnek. 
  
A helyezések a díjátadáson kerülnek ismertetésre. 
  
  
Tisztelettel: 
  
Kárpáti Zoltán 

„Biztonságodért 2001” Alapítvány kuratórium titkára 

Székesfehérvár, Sziget utca 2. 
Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.:225 

Telefon: 22/504-935; Fax: 22/504-936 

Mobil: 30/585-5727  

 

 
LEZÁRULT! 

  

FOTÓPÁLYÁZAT A FACEBOOKON! 

Várjuk szavazataikat (like-oljon!) 

  

www.facebook.com/vagyonvedelem 

  
A „Biztonságodért 2001 Alapítvány” fotópályázatot hirdetett „A polgári vagyonvédelemben 
dolgozók bűnmegelőzésért és a közbiztonság javításáért” címmel. 
  
A pályázat célja: 

A személy- és vagyonvédelmi, a magánnyomozói és biztonságtechnikai tervező-szerelői 
tevékenység bemutatása, annak népszerűsítése, a közbiztonság javítása, a bűnözés elleni 
összefogás erősítése. 

  
A pályázat koncepciója: 

A kormány által 2013. szeptember 18-án elfogadott Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia fontos 
üzenete, hogy a közrend, közbiztonság megteremtése és fenntartása össztársadalmi feladat, melyet 
nem lehet kizárólag a rendőrségtől elvárni, szükséges bevonni az önkormányzatokat, társadalmi- és 
civil szervezeteket a polgári vagyonvédelemben dolgozókat, valamint a lakosság széles rétegeit is. 
A bűncselekmények megelőzésére érdekében is hatékony és széleskörű összefogásra van szükség, 
mely célkitűzések megvalósításához a több mint százezer polgári vagyonvédelemben dolgozó 
biztonsági őr, magánnyomozó és biztonságtechnikai tervező szerelő napi munkája is hozzájárul. 

  
A pályázat 2014. október 31-én zárult le. 

  
A szakmai zsűri díjazása mellett, a legtöbb szavazatot („like”-ot / „tetszik”-et) kapó fotót szintén 
díjazásban részesül az alábbiak szerint: 
  

         Közönségdíj 1. helyezett: 30.000,- Ft, és oklevél 

         Közönségdíj 2. helyezett: 20.000,- Ft, és oklevél 

         Közönségdíj 3. helyezett: 10.000,- Ft, és oklevél 

  
  
Kérjük, hogy „like”-olja (kattintson a „tetszik” gombra) azt a fotót, ami Ön szerint a legjobban 
megfelel a pályázat céljának és koncepciójának, vagy éppenséggel azt, ami Önnek a legjobban 
tetszik. 

  

Szavazatát 2014. november 16. 24:00-ig várjuk. 
  

  
  
Ezúton is köszönjük segítő közreműködését: 
  

Biztonságodért 2001 Alapítvány Kuratóriuma 

http://www.facebook.com/vagyonvedelem

