
   
 

Ha nagy leszek, vasutas leszek! 
 

A MÁV-csoport gyermekrajzpályázata 
 

 
A pályázat kiírója: MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság 
A pályázati időszak: 2015. október 5-31. 
A pályaművek beérkezési határideje: 2015. november 3.  
 

 
Pályázati kiírás 

 
A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága mozdonygrafika megtervezésére hívja a 2003. január 1. 
és 2007. október 5. között született, Magyarországon élő gyermekeket. A győztes pályamű 
felhasználásával készített grafika a vállalatcsoport egyik mozdonyát díszíti majd matrica 
formájában. 
 
A pályázat célja a vasúti közlekedés népszerűsítése, valamint a MÁV-csoport társadalmi 
felelősségvállalási szerepének erősítése. 
 
Kedves Gyermekek, kedves Szülők, kedves Pedagógusok! 
A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága Ha nagy leszek, vasutas leszek! címmel  rajzpályázatot 
hirdet 2015. október 5. és 31. között. A legjobb pályaművek alkotóit értékes nyeremények várják. 

A rajzok témájának egyetlen megkötése, hogy a vasúthoz kapcsolódó jelenetet ábrázoljanak. Az 
első helyezett pályamű felhasználásával készített grafika a MÁV-csoport egyik valódi, a 
mindennapi forgalomban részt vevő TRAXX mozdonyát díszíti majd matrica formájában, így az 
alkotást országszerte láthatják majd az utasok egy éven át. 
 
A pályázaton való részvétel feltételei, a pályázat benyújtása 
A pályázatra minden olyan gyermek jelentkezhet, aki 2003. január 1. és 2007. október 5. között 
született. Egy személy 1 alkotással pályázhat. 

A pályaműveket A4-es méretű papíron, fekvő formátumban várjuk. A rajz bármilyen eszközzel 
készíthető, például ceruzával, festékkel, tollal, filctollal, zsírkrétával, vagy ezek kombinációival. 

A pályaműhöz jelentkezési lapot kell benyújtani, amely a www.mavcsoport.hu/mav-
csoport/rajzpalyazat oldalon tölthető le. A figyelmesen kitöltött jelentkezési lapot legalább az 
egyik szülővel vagy gondviselővel (törvényes képviselővel) alá kell íratni, a nevezés csak így 
érvényes. 

Minden pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával (saját, kézzel készített rajzokkal) 
pályázhat, amelyek nem sértik mások szerzői jogát. E feltétel megsértése esetén a pályázat 
érvénytelenné válik. A pályázatra csak olyan alkotást lehet nevezni, amely más, hasonló jellegű 
versenyen még nem szerepelt. A pályázati feltételek teljesülését a szülő vagy gondviselő 
(törvényes képviselő) a jelentkezési lap aláírásával igazolja.  
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Azokat a pályaműveket, amelyeket hiányosan vagy hibásan kitöltött jelentkezési lappal 
nyújtanak be, a szervezők kizárják a versenyből, azon nem vehetnek részt! 

A pályaműveket, a jelentkezési lapot és az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot az alábbi címre 
kérjük postázni: 

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

A borítékra feltétlenül írják rá a következő jeligét: 
„Ha nagy leszek, vasutas leszek!” 
Gyermekrajzpályázat 2015 
 
A beérkezett pályaműveket az eredményhirdetést követően nem küldjük vissza. 
 
A pályázat menete, a rajzok elbírálása 
A postai úton beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli a beküldési határidő utáni 5 
munkanapon belül, és kiválasztja az általa legjobbnak ítélt pályaművet. Ennek felhasználásával 
készül el a már említett mozdonymatrica. A szervezők emellett közönségdíjat is hirdetnek. Az 
érdeklődők a www.mavcsoport.hu/mav-csoport/rajzpalyazat oldalon szavazhatnak a 
pályaművekre 2015. november 9. és 30. között. A közönségdíjat a legtöbb szavazatot szerző 
pályamű alkotója nyeri. 

A szakmai zsűri összetétele: a MÁV-csoport szakemberei, könyvillusztrátor, a pályázat 
megvalósításába bevont társszervezetek képviselői. 

Nyeremények 
 
Fődíjak: 

• A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályamű felhasználásával készített 
grafika a vállalatcsoport egyik mozdonyát díszíti majd matrica formájában. 

• Az alkotó iskolai osztálya számára ingyenes belépő a Magyar Vasúttörténeti 
Parkba1. 

Közönségdíj: 
• Az alkotó iskolai osztálya számára egyszeri, ingyenes, belföldi vonatos 

osztálykirándulás utazási költségeinek átvállalása (legfeljebb 35 fő részére és 
legfeljebb 100 kilométeres utazási távolságban). 
 

 
Eredményhirdetés 
A szervezők 2015. november 6-án a MÁV-csoport honlapján, a www.mavcsoport.hu/mav-
csoport/rajzpalyazat oldalon hozzák nyilvánosságra a fődíj győztesének nevét. A közönségdíj 
nyertesének nevét 2015. december 1-én teszik közzé szintén a www.mavcsoport.hu/mav-
csoport/rajzpalyazat oldalon. 
A győzteseket e-mailben és postai úton értesítik nyereményük átvételi lehetőségeiről, valamint a 
matricázott mozdony ünnepélyes avatórendezvényének időpontjáról. 

                                                           
1 A jutalom a Magyar Vasúttörténeti Park 2016. április eleji nyitását követően, előzetesen egyeztetve vehető 
igénybe! 

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/rajzpalyazat
http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/rajzpalyazat
http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/rajzpalyazat
http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/rajzpalyazat
http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/rajzpalyazat


   
 

JOGI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

A pályázók 14 év alatti életkorára való tekintettel nevezni csak a törvényes képviselő 
hozzájárulásával lehet. A pályázó törvényes képviselője a jelentkezési lap aláírásával járul hozzá a 
nevezéshez. A pályázat kiírói, alkalmazottai, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem 
pályázhatnak. 

 
SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK  

• A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá a pályaművekből 
későbbiekben rendezendő kiállítások népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a 
pályaművek felhasználására minden esetben, de csakis a pályázó nevének feltüntetése 
mellett. A pályázó utóbb a neve feltüntetésének elmaradása miatt semmiféle igénnyel 
nem élhet. 

• A pályázat kiírója – úgy is, mint egy lehetséges kiállítás rendezője – jogosult a művek 
nyilvánosságra hozatalára a kiállítások, továbbá a kiállításokhoz szorosan kapcsolódó 
katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám, PR-tevékenység stb. keretében. 
Jogosult ezenkívül még a díjátadón a résztvevőkről készült fotók cikkekben történő 
megjelentetésére. 

• A pályázat benyújtásával a pályázó és törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a 
pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót akár könyv alakban, akár elektronikus 
formában többszörözze, valamint megjelentesse, és ennek érdekében a pályázat kiírója 
számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot biztosít a pályázó 
nevének feltüntetése mellett. A pályázó és törvényes képviselője a fent megnevezett 
megjelenésekért külön díjazásra nem tarthat igényt. 

• A pályázó szavatol azért, hogy az átadott rajzok felhasználása semmilyen akadályba nem 
ütközik, a rajzok jogtiszták, senki felhasználási és személyiségi jogát nem sértik. A pályázó 
a fentiekért teljes körű felelősséget vállal. A pályázat kiíróinak jogutódlással történő 
megszűnése esetén a felhasználási jog változatlan tartalommal átszáll a jogutódra. 

• A pályázó által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, 
azokat harmadik személynek csak a pályázó és törvényes képviselője külön 
beleegyezésével adja ki. 

• A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy bármely feltöltött és a weboldalon 
megjelent rajzot, amely jogszabálysértő, vagy az adatkezelési szabályzatba ütköző 
tartalma miatt, illetve egyéb probléma felmerülése esetén az észlelést követően törölje a 
rendszerből. 

• A pályázattal összefüggő adatok kezelését és feldolgozását a MÁV Zrt. (1087 
Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) végzi.  

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az alábbi 
elérhetőségeken: 
 
• Dánfi Edit kommunikációs szakértő, telefon: 06 1 511-73-05 
• E-mail: danfi.edit@mav.hu 
 

 
A pályázat benyújtásával a pályázó és törvényes képviselője a jelen pályázati kiírásban foglalt 
feltételeket megértette és annak minden pontját elfogadja. 


