
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekben 9-15 óra között dr. Hegyi Lúcia  
humánpolitikai szakértő nyújt segítséget (+36 30 468 29 65, hegyi.lucia@mav.hu).
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak részletes szabályait a 102/2020. (XI.06. MÁV Ért. 26.) 
EVIG sz. utasítás tartalmazza, mely megtalálható a MÁV Utasítástárban.

VASUTAS ÁRVÁK KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ ISKOLAI  
TANULMÁNYAIT TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJ

A MÁV-csoport társaságai pályázatot írnak ki a vasutas árvák  
közép- és felsőfokú iskolai tanulmányainak támogatására és  
ösztönzésére.
PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE AZ, AKINEK: 

• középfokú iskolában (gimnázium, technikum, szakképző iskola, készségfejlesztő iskola) nappali 
 képzésben fennálló tanulói jogviszonya aktív és a 25. életévét még nem töltötte be;
• tanulmányi átlaga az előző (2019/2020) tanév végén legalább 3,0 (magatartás és  
 szorgalom érdemjegyet nem beleszámítva) és magatartásból legalább jó minősítést szerzett;  
vagy

• felsőoktatási intézményben (felsőoktatási szakképzés, alap-, mester- vagy osztatlan képzés)  
 nappali képzésben fennálló hallgatói jogviszonya aktív és a 25. életévét még nem töltötte be;
• tanulmányi átlaga az előző (2019/2020) tanév végén legalább 3,0 és fegyelmi felelősségre  
 vonásban nem részesült;

és szülője a MÁV Zrt., MÁV-START Zrt., MÁV Szolgáltató Központ Zrt., MÁV FKG Kft., ZÁHONY PORT 
Zrt., MÁV KFV Kft., MÁV VAGON Kft., MÁV HÉV Zrt., MÁV Nosztalgia Kft., MÁV Rail Tours Kft. társaságok 
valamelyikénél munkaviszonyban állt, munkabalesetben vagy azzal összefüggő betegségben elhunyt, 
és másik szülője a pályázót egyedül neveli.

AZ ÖSZTÖNDÍJ HAVI ÖSSZEGE:

• Középfokú iskola tanulója esetén havi bruttó 40.000,- Ft.
• Felsőoktatási képzésben részt vevő hallgató esetén havi bruttó 60.000,- Ft.

Az ösztöndíj személyijövedelemadó-köteles jövedelem. Az ösztöndíj folyósítása 12 hónap időtartamra, de 
legfeljebb az ösztöndíjszerződés alapját képező tanulmányok befejezéséig tart. 

A PÁLYÁZATNAK AZ ALÁBBIAKAT KELL TARTALMAZNIA:

• pályázati adatlap,
• adatkezelési nyilatkozat,
• munkáltatói igazolás az elhunyt szülő munkaviszonyáról,
• oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulói/hallgatói jogviszonyról, 
• oktatási intézmény igazolása a pályázat benyújtását megelőző tanév végi /félévi tanulmányi  
 átlageredményről (középfokú iskolai tanuló esetében a magatartás és szorgalom érdemjegyet  
 nem beleszámítva), 
• középfokú iskolai tanuló esetében magatartásból kapott minősítésről,
• felsőfokú képzésben részt vevő pályázó esetében a felsőoktatási intézmény igazolása arról, hogy  
 a hallgató nem áll/állt fegyelmi felelősségre vonás alatt.

A pályázatok elektronikusan (szkennelve vagy fotózva) nyújthatók be az osztondij@mav.hu email címre.  
Az ösztöndíjra határidő nélkül, folyamatosan lehet pályázni.

A pályázati felhívásban a megjelölt feltételeknek megfelelő és hiánytalan pályázat elfogadottnak  
tekinthető, a pályázóval az ösztöndíjszerződés megkötésre kerül. Egy pályázó részére egyidejűleg csak  
egyféle jogcímen és csak egy Társaság által kerülhet sor esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjszerződés  
megkötésére.

https://utasitastar.mav.hu/Utasitasok/Forms/Utasitaskeszlet/docsethomepage.aspx?ID=3696&FolderCTID=0x0120D5200010FD266442ABA94BB44DD179D574740700B193196B31FFA04BB3F31E779D4A0286&List=96787c7b-4d7b-4a00-8862-81c7524df542&RootFolder=%2FUtasitasok%2F102%5F2F%5F2020%5F2E%5F%20%28XI%5F2E%5F%2006%5F2E%5F%20M%C3%81V%20%C3%89rt%5F2E%5F26%5F2E%5F%29%20EVIG%20sz%5F2E%5F%20utas%C3%ADt%C3%A1s&RecSrc=%2FUtasitasok%2F102%5F2F%5F2020%5F2E%5F%20%28XI%5F2E%5F%2006%5F2E%5F%20M%C3%81V%20%C3%89rt%5F2E%5F26%5F2E%5F%29%20EVIG%20sz%5F2E%5F%20utas%C3%ADt%C3%A1s
https://utasitastar.mav.hu/Utasitasok/Forms/Utasitaskeszlet/docsethomepage.aspx?ID=3696&FolderCTID=0x0120D5200010FD266442ABA94BB44DD179D574740700B193196B31FFA04BB3F31E779D4A0286&List=96787c7b-4d7b-4a00-8862-81c7524df542&RootFolder=%2FUtasitasok%2F102%5F2F%5F2020%5F2E%5F%20%28XI%5F2E%5F%2006%5F2E%5F%20M%C3%81V%20%C3%89rt%5F2E%5F26%5F2E%5F%29%20EVIG%20sz%5F2E%5F%20utas%C3%ADt%C3%A1s&RecSrc=%2FUtasitasok%2F102%5F2F%5F2020%5F2E%5F%20%28XI%5F2E%5F%2006%5F2E%5F%20M%C3%81V%20%C3%89rt%5F2E%5F26%5F2E%5F%29%20EVIG%20sz%5F2E%5F%20utas%C3%ADt%C3%A1s

