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A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság egy kreatív 
bűnmegelőzési játékra hívja vállalkozó kedvű olvasóit. 

 

A pályázat célja, hogy felhívja az állampolgárok figyelmét a 
bűnmegelőzés – áldozatvédelem területén az áldozattá válás 
megelőzésének fontosságára, továbbá erősítse a szubjektív 

biztonságérzetet. 
 

 

 

Mivel lehet pályázni? 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság pályázati felhívása egy bűnmegelőzéssel valamilyen 

formában kapcsolatba hozható rövid vers beküldése. 

 

Ki pályázhat? 

A pályázaton részt vehet bárki, aki magyar nyelven meg tudja fogalmazni a bűnmegelőzéssel 

kapcsolatos, maximum 112 szavas gondolatait versben, és kedvet érez ahhoz, hogy bármilyen 

versformában, stílusban verseljen a bűnmegelőzésről. 

 

Mik a pályázat legfontosabb részletei? 

A beküldött történetek legfeljebb 112 szóból állhatnak és valamilyen módon a bűnmegelőzésről 

kell szólniuk olyannyira, hogy a következő 12 szóból legalább 6, szabadon kiválasztott szónak 

szerepelni kell a versben (a szavakat lehet szabadon változtatni, pl. raggal, toldalékkal stb., az 

adott szó jelentéstartalmának megváltoztatása nélkül) 

- biztonság 

- bűnmegelőzés 

- 112 

- áldozat 

- védelem 

- vásárlás 

- Karácsony 

- bankkártya 

- mobiltelefon 

- rendőr(ség) 

- bűncselekmény 

- segélyhívó 

BŰNMEGELŐZÉSI FELHÍVÁS  

VERSEKET KEDVELŐ OLVASÓINKNAK! 
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Mikor és hogyan lehet a pályázatot benyújtani? 

A verseket a vmrfkbunmegelozes@gmail.com e-mail, vagy a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály, 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. postai címre várjuk 
folyamatosan, de legkésőbb 2021. december 20-ig. Egy pályázó egy alkotással pályázhat. A 
nyertesek gyorsabb elérését segíti, ha telefonszámot is megadnak a pályázat beküldésekor. A 
verset tartalmazó dokumentum megnevezéséhez javasoljuk a következő formátumot 
alkalmazni: 112 és a vers írójának neve (pl. “112_Vers_Elemer”).  
 
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 az Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály térítésmentesen 
azt ELBIR hírlevelében, prevenciós rendezvényein felhasználhassa. 
 

Beküldés végleges határideje: 2021. december 20. 

 

Díjazás 

Kizárólag a nyertes pályázókat értesítjük ki. A három legjobban sikerült vers alkotója 

bűnmegelőzési ajándékcsomagot kap, amelyet előreláthatóan az év végén adunk át. A legjobb 

verseket megjelentetjük a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. január havi ELBIR 

hírlevelében.  

 

Kitől lehet további információt kérni a pályázati felhívással kapcsolatban? 

Pályázattal kapcsolatos kérdéseiket kérjük 2021. december 15-ig tegyék fel. Minden e-mail 

üzenetre, kérdésre igyekszünk mihamarabb választ adni. 

E-mail cím: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

vidak@veszprem.police.hu  

 

Mikor történik a pályázatok értékelése? 

A beküldött pályázatokat 2021. december 21-én a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

bűnmegelőzési szakemberei értékelik.   

 

Hogyan értesülnek a nyertesek az eredményről? 

Az eredményről e-mailben / telefonon értesítjük a szerencsés nyerteseket. Az 

ajándékcsomagok átadására várhatóan 2021. december 21-31. között kerül sor.  

  

 

 
 

 

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: elbir@veszprem.police.hu  
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