Közlekedési kultúránk értékei 2018
Az év közlekedési kiadványa
Pályázati felhívás
A Budapesti Közlekedési Központ és a Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági
Tagozat együttműködésében A Közlekedési Kultúra Napja rendezvénysorozat keretében
pályázatot hirdet.
A pályázat célja
A közlekedés életünk egyik meghatározó része, az emberi kultúra egyik legnagyobb vívmánya,
műszaki csodája. A közúti, vasúti, vízi, légiközlekedés területén az emberi tényező, a pálya és
a jármű műszaki fejlődése, a folyamatok megértése, az eredmények megismerése
népszerűsítése a küldetése azoknak a közlekedést fejlesztő, szervező, üzemeltető
szakembereknek és kiadóknak, akik közlekedési tárgyú kiadványokat készítenek.
A pályázati kiírás alapvető célja e szakemberek, szerzők, kiadók munkásságának elismerése,
tevékenységük, műveik, az általuk bemutatott értékek népszerűsítése.
Pályázók köre
A pályázók felelős kiadók lehetnek.

A jelentkezés módja
A pályázatra a következő onilne felületen lehet jelentkezni: http://tinyurl.hu/CuuS/
A pályázatnak az online kitöltött adatlapon kívül tartalmaznia kell a pályázni kívánt kiadvány
2 példányát.
A kiadványokat 2018. április 27-én 12h-ig a Budapesti Közlekedési Központ (1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén utca 19-21.) címre kell eljuttatni. Címzett: Dr. Denke Zsolt.
A kiadványokat 2018. április 27-én 14h-ig a Közlekedéstudományi Egyesület Titkárságán is le
lehet adni. Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. II/235.

Az online űrlap beküldési határideje:
2018. április 27. 24:00 óra
Azok a pályázatok, amelyeknek esetlegesen hiányos a kitöltése, nem kerülnek elbírálásra.

Pályázat részletei
A pályáztatni kívánt kiadványoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
-

2015. május 11. és 2018. április 27. közötti kiadásúak
ISBN számmal rendelkeznek
közlekedési témájúak

Az elbírálás határideje: 2018. május 4.
A beérkezett pályaműveket a Budapesti Közlekedési Központ, a Közlekedéstudományi
Egyesület, a Magyar Mérnöki Kamara képviselőiből és az Útügyi Világszövetség (PIARC)
magyarországi első delegáltjából álló bíráló bizottság bírálja el.

Díjazás
Az első helyezett díszoklevélben és tárgyjutalomban, a második és harmadik helyezett
díszoklevélben részesül. A beérkezett pályaművek legjobbjai valamennyien elismerő
oklevélben részesülnek. A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy több pályaművet is
díjjazzon.
A pályázat eredményhirdetése és díjkiosztója A Közlekedési Kultúra Napja 2018. május 11-i
nyitó rendezvényén lesz Budapesten a Művészetek Palotájában.
A kiadványokat A Közlekedési Kultúra Napja megnyitó rendezvényének helyszínén kiállítás
keretében bemutatjuk.
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