
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.

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGET ELŐSEGÍTŐ ÖSZTÖNDÍJ

A MÁV-csoport társaságai pályázatot írnak ki tanulói esélyegyen-
lőséget elősegítő ösztöndíjra. Az ösztöndíjban egyidejűleg össze-
sen 40 fő részesülhet.
PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE AZ A TANULÓ, 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 4,2 (magatartás és szorgalom  
 érdemjegyet nem beleszámítva) és magatartásból legalább jó minősítést szerzett;
• legalább az egyik 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. alkalmazottja, és munkaköre a 6-13 MMK-ba tartozik vagy 
 legfeljebb középfokú végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló,  
 és próbaideje lejárt;

Amennyiben a pályázó mindkét szülője az ösztöndíjat meghirdető Társaság valamelyikének a munkaválla-
lója, úgy a munkakörre vonatkozó feltételnek mindkét szülő vonatkozásában meg kell felelni, és elegendő, 
ha legalább az egyik szülőnek lejárt a próbaideje.

Az ösztöndíj havi összege: bruttó 40.000,- Ft. Az ösztöndíj személyijövedelemadó-köteles jövedelem.
Az ösztöndíj folyósítása 2020. szeptember 1. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő időtartamra történik.

A PÁLYÁZATNAK AZ ALÁBBIAKAT KELL TARTALMAZNIA: 
• pályázati adatlap,
• adatkezelési nyilatkozat,
• munkáltatói igazolás legalább az egyik szülő ösztöndíjat meghirdető Társaságnál fennálló  
 munkaviszonyáról,
• iskola igazolása a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulói jogviszonyról, 
• iskola igazolása a pályázat benyújtását megelőző tanév végi (2019/2020) tanulmányi  
 átlageredményről (magatartás és szorgalom érdemjegyet nem beleszámítva) és magatartásból  
 kapott minősítésről,
• települési önkormányzat jegyzője által kiállított igazolás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
 való jogosultságról – amennyiben a pályázó ilyen típusú kedvezményben részesül.

A pályázatok elektronikusan (szkennelve vagy fotózva) nyújthatók be az osztondij@mav.hu email címre.  
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. november 20. A beérkezett pályázatokat a fenti  
MÁV-társaságok központi/vállalati üzemi tanácsainak elnökeiből és az esélyegyenlőségi munkacsoport 
tagjaiból álló Bizottság bírálja el.

AZ ELBÍRÁLÁSNÁL ELŐNYT JELENT, HA A PÁLYÁZÓ:

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• magasabb tanulmányi átlaggal rendelkezik,
• hosszabb szolgálati idővel rendelkező munkavállaló gyermeke,
• mindkét szülője valamelyik fenti MÁV-társaság munkavállalója.

Egy pályázó részére egyidejűleg csak egyféle jogcímen és csak egy Társaság által kerülhet sor esélyegyen-
lőséget 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

