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ALKALMI MENETTÉRTI JEGY 

A. Díjszabási rendelkezések 

1. Kedvezmény 
A MÁV-START Zrt. (továbbiakban: MÁV-START) díjszabási rendelkezés és 
külön hirdetmény formájában közzétett (országos vagy regionális) rendezvények 
(vásárok, kiállítások) látogatói részére kedvezményes árú menettérti jegyet 
szolgáltat ki.  

A kedvezmény mértéke (20%, 33%, 50%) esetenként kerül megállapításra. 

Az alkalmi menettérti kedvezmény – külön megjelölt eset kivételével – kizárólag a 
legrövidebb útirányon át érvényes. Ha a kiadott rendelkezés szerint az alkalmi 
menettérti kedvezmény képzett díjszámítású viszonylatra kerül meghirdetésre, a 
képzett kilométer-távolság a kedvezmény kiadásakor figyelembe vehetı. 

Az alkalmi menettérti jegy visszautazásra csak akkor érvényes, ha az utas a 
rendezvényen való részvételt a hirdetményben megjelölt módon igazolni tudja 
(lebélyegezteti a vasúti menetjegyét, felmutatja a belépıt stb.). A külön 
megjelölt esetekben az alkalmi menettéri jegy külön igazolás nélkül is érvényes. 

Jegykiadó automata 
Az alkalmi menettérti jegy jegykiadó automatából nem váltható meg. 

Internet 
Az alkalmi menettérti jegy Interneten nem váltható meg. 

2. Kocsiosztály 
Az alkalmi menettérti kedvezmény 2. kocsiosztályon vehetı igénybe. 2. 
kocsiosztályra váltott menetjegy 1. kocsiosztályon a teljesárú 2.-1. kocsiosztály-
különbözeti díj megfizetése mellett használható fel. A különbözeti díj egy útra 
vagy menettérti útra is megfizethetı. 

3. Érvénytartam 
Az alkalmi menettérti jegy érvénytartama alapesetben megegyezik az azonos 
távolságra kiszolgáltatott teljesárú menettérti jegy érvénytartamával, de az 
érintett rendezvény elsı napját megelızı napon és az utolsó napját követı napon 
túl nem terjedhet.  

Az egyes alkalmi menettérti jegyek érvénytartama rendezvényenként külön-
külön kerül meghirdetésre. 

4. BKSZ 
Az alkalmi menettérti jegy Budapest-bérlethez, Budapest jegyhez váltott 
csatlakozó jegyként nem váltható meg. 



5. Elıvétel 
Az alkalmi menettérti jegy – az érvénytartam megjelölése nélküli esetet kivéve – 
elıvételben is megváltható. 

6. Útmegszakítás 
Az alkalmi menettérti jeggyel az utazás nem szakítható meg. 

7. Hosszabb út részbeni fedezése 
Az alkalmi menettérti jegy hosszabb út részbeni fedezésére nem használható fel. 

8. Feláras vonat igénybevétele 
Az alkalmi menettérti jegy feláras vonaton a felár megváltása mellett 
használható fel utazásra. 

9. Visszatérítés 
A fizetett teljes menetdíj az általános szabályok szerint visszatéríthetı. 
Részbeni visszatérítés esetén a kedvezmény nem vehetı figyelembe. A részben 
leutazott szakaszon a vasúti társaság a teljesárú menetdíjat veszi figyelembe. 

10. Egyéb 
A rendezvény szervezıjének igénylése az alkalmi menettérti kedvezményre:  
A kedvezmény engedélyezését a rendezı szervnek írásban kell kérnie a MÁV-
START Értékesítési Szervezetétıl. 
Az igénylésnek tartalmaznia kell a rendezvény megnevezését, helyét, célját, 
jellegét, idıtartamát és a vasút számára biztosított ellentételezést. 
Engedélyezés, meghirdetés: 
A MÁV-START - a rendezı szerv kérelmére - a kedvezmény biztosítására 
vonatkozó igényeket egyedileg bírálja el és errıl az igénylı szervet írásban értesíti. 
A vasút a kedvezmény biztosítását meghatározott feltételek teljesítéséhez kötheti 
vagy indoklás nélkül megtagadhatja. 
A vasút az alkalmi menettérti kedvezmény mértékét és részletes igénybevételi 
feltételeit díjszabási rendelkezésben és állomási hirdetményben esetenként 
hirdeti meg. 

11. Jegyvizsgálat, utánfizetés 
Ha az utas az alkalmi menettérti jegy felhasználásának feltételeit nem tartotta be, 
igazolási kötelezettségét nem teljesítette, a menetjegy-ellenırzést végzı 
munkavállaló a kedvezményes árú menettérti jegyet teljesárú menettérti jegyre 
(vagy az utast megilletı egyéb kedvezményre) egészíti ki és felszámítja a Vasúti 
Menetdíjtáblázatok I. kötet C. fejezet 3./b pontjában elıírt pótdíjat is. 
 
 
 

 



1. CSALÁDI KEDVEZMÉNY 

A. Díjszabási rendelkezések 

1. Kedvezmény 
A 18 éven aluli gyermekkel együtt utazó felnıtt utas részére a MÁV-START  
kedvezményes árú menetjegyet szolgáltat ki. A kedvezményt egy vagy több 
gyermekkel együtt utazó egy vagy két kísérı veheti igénybe. A kedvezmény 
kizárólag a gyermekkel együtt történı utazásnál használható fel. A vasúti 
társaság a kísérık és a gyermek(ek) családi kapcsolatát nem vizsgálja. 

A kedvezmény mértéke 33%. 

A gyermek(ek) az ıket életkoruk vagy kedvezményre jogosító igazolványuk 
alapján megilletı kedvezmény használatára jogosultak. 

Jegykiadó automata 
Családi kedvezmény szerinti 33% mérsékléső menetjegy jegykiadó automatából 
megváltható. 

Internet 
Családi kedvezmény szerinti 33% mérsékléső menetjegy Interneten megváltható 
a kedvezmény kiválasztásával. 

2. Kocsiosztály 
A kedvezmény 2. kocsiosztályon vehetı igénybe. 2. kocsiosztályra váltott 
menetjegy 1. kocsiosztályon a teljesárú 2.-1. kocsiosztály-különbözeti díj 
megfizetése mellett használható fel.  

3. Érvénytartam 
A családi kedvezmény alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú menetjegy 
érvénytartama  megegyezik az azonos távolságra kiszolgáltatott teljesárú 
menetjegy érvénytartamával. 

4. BKSZ 
Családi kedvezmény alapján kedvezményes árú menetjegy Budapest-bérlethez, 
Budapest jegyhez váltott csatlakozó jegyként megváltható. 

5. Elıvétel 
Családi kedvezmény szerinti 33% mérsékléső menetjegy elıvételben 
megváltható. 

6. Útmegszakítás 
A kedvezményes árú menetjeggyel az utazás megszakítható. 



7. Hosszabb út részbeni fedezése 
A kedvezményes árú menetjegy hosszabb út részbeni fedezésére felhasználható. 

8. Feláras vonat igénybevétele 
A családi kedvezmény alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú menetjegy 
feláras vonaton a felár megváltása mellett használható fel utazásra. 

9. Visszatérítés 
A családi kedvezmény alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú menetjegy 
általános szabályok szerint téríthetı vissza. 

10. Egyéb 

---------- 

11. Jegyvizsgálat, utánfizetés 
Ha a kedvezményes árú menetjegyet felmutató utassal nem utazik gyermek vagy 
a vele együtt utazó utas elmúlt 18 éves, a menetjegy-ellenırzést végzı 
munkavállalónak a kedvezményes árú menetjegyet teljesárú menetjegyre (vagy 
az utast megilletı egyéb kedvezményre) kell kiegészíteni és fel kell számítani a 
Vasúti Menetdíjtáblázatok I. kötet C. fejezet 3./b pontjában elıírt pótdíjat is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. CSOPORTOS UTAZÁSI KEDVEZMÉNY 

A. Díjszabási rendelkezések 

1. Kedvezmény 
A csoportos utazási kedvezmény abban az esetben igényelhetı, ha bármely 
személy vagy szerv által szervezett utazás keretében legalább 10 fı utazik együtt 
azonos kiindulási állomástól azonos célállomásig, azonos kocsiosztályon, vagy a 
menetdíjat legalább 10 fı után megfizetik. 

A kedvezmény mértéke: 10 - 19 fıig  20%, 
 20 - 49 fıig  33%, 
 50 fıtıl  50%. 

A magasabb kedvezmény abban az esetben is igénybe vehetı, ha a kisebb 
létszámú csoport a kedvezményre jogosító létszám után megfizeti a menetdíjat. 

A saját jogon magasabb kedvezménnyel rendelkezı utasok nem számítanak bele 
a csoport létszámába és a legcsekélyebb létszámba. 

Jegykiadó automata 
Csoportos utazási kedvezmény alapján kedvezményes árú menetjegy jegykiadó 
automatából nem váltható meg. 

Internet  
Csoportos utazási kedvezmény alapján  kedvezményes árú menetjegy Interneten 
nem váltható meg. 

2. Kocsiosztály 
A kedvezmény 2. kocsiosztályon vehetı igénybe. 2. kocsiosztályra váltott 
menetjegy 1. kocsiosztályon a teljesárú 2.-1. kocsiosztály-különbözeti díj 
megfizetése mellett használható fel.  

3. Érvénytartam 
A csoportos utazási kedvezmény alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú 
menetjegy érvénytartama  egy útra és menettérti útra is az érvényesség elsı 
napjaként megjelölt napot  követı 14 nap.  

4. BKSZ 
Csoportos utazási kedvezmény alapján  kedvezményes árú menetjegy Budapest-
bérlethez, Budapest jegyhez váltott csatlakozó jegyként megváltható, ha a 
csoport valamennyi tagja rendelkezik Budapest-bérlettel, Budapest jeggyel. 

5. Elıvétel 
Csoportos utazási kedvezmény alapján  kedvezményes árú menetjegy – az 
érvénytartam megjelölése nélküli esetet kivéve – elıvételben is megváltható. 

 



6. Útmegszakítás 
A kedvezményes árú menetjeggyel az utazás megszakítható. 

7. Hosszabb út részbeni fedezése 
A kedvezményes árú menetjegy hosszabb út részbeni fedezésére felhasználható, 
ha a csoport minden tagja továbbutazik. 

8. Feláras vonat igénybevétele 
A csoportos utazási kedvezmény alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú 
menetjegy feláras vonaton a felár megváltása mellett használható fel utazásra. 

9. Visszatérítés 
Ha a csoport az elszámoltnál kisebb létszámmal utazik, de a tényleges létszám 
az elszámolt kedvezmény mértékének még megfelelı és ezt az igénybevett 
vonatok jegyvizsgálóival igazoltatta, a fel nem használt menetjegyek árának 
visszatérítését kérheti. 

A csoport a menetjegy visszatérítésre vonatkozó igényét kizárólag a MÁV-
START Ügyfélszolgálatától kérheti az erre rendszeresített nyomtatványon 
írásban, illetve bármely állomási jegypénztárban kérheti az Ügyfélszolgálathoz 
történı továbbítást.  

10. Egyéb 
Az utazás bejelentése: 
A csoportok a kedvezményt az utazás szervezıjének hárompéldányos, magyar 
nyelvő, írásos bejelentése alapján vehetik igénybe. A bejelentést az elszámolást 
végzı jegykiadóhely részére legkésıbb 24 órával korábban annak a vonatnak az 
indulása elıtt kell átadni, amellyel a csoport utazni kíván. 
A bejelentésben feltüntetendı:  
 a kiindulási és a célállomás, 
 a használni kívánt kocsiosztály, 
 a vonat (vonatok) száma, 
 az indulás idıpontja, 
 a csoport létszáma, 
 a csoport vezetıjének neve, lakcíme és aláírása. 

A bejelentés két példányát a személypénztáros bevonja, a harmadik példányt 
lebélyegezve a csoport részére visszaadja. Ezt a menetjegy példány 
mellékleteként az utazás befejezéséig meg kell ırizni. Csoportos utazási 
kedvezmény alapján a csoport igényelheti a vonaton történı együttes elhelyezést 
legkésıbb a tervezett utazás elıtt 7 nappal. Ha a csoport kiindulási állomása 
nem egyezik meg a vonat kiindulási állomásával, az együttes elhelyezés 
igénylése esetén a vonatindító állomás és a csoport kiindulási állomása közötti 
távolságra üresfutási díjat kell fizetni.  

 

 

 



11. Jegyvizsgálat, utánfizetés 
Ha a kisebb létszámú csoport a magasabb kedvezményre jogosító létszám után 
fizette meg a menetdíjat, menetjegy-ellenırzés során a magasabb létszám (amely 
után a kedvezmény kifizetésre került) részvételét kell a menetjegyen igazolni. 
Ilyen esetben nem adható ki igazolás fel nem használt menetdíjról. 

 



3. ÉLETKORHOZ KÖTÖTT KEDVEZMÉNY 

A. Díjszabási rendelkezések 

1. Kedvezmény 
A MÁV-START az 55. életévüket betöltött személyek részére kedvezményt 
biztosít.  

A kedvezmény mértéke 20%. 

A MÁV-START a kedvezményre való jogosultság (életkor) igazolásához a 
személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt fogadja el. 

A kedvezmény kiszolgáltatásának utolsó idıpontja 2011. június 30. Eddig az 
idıpontig elıvételben is kiszolgáltatható a kedvezményes árú menetjegy. 

Az elıvételben, érvénytartam megjelölésével kiszolgáltatott menetjegy 
érvénytartamon belül utazásra érvényes.  

Az érvénytartam megjelölése nélkül kiszolgáltatott kedvezményes árú 
menetjegy a jegypénztárban kezelési költség nélkül visszatéríthetı, illetve a 
vonaton pótdíj felszámítása nélkül kiegészíthetı teljesárú menetjegyre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. 26 ÉVEN ALULI FIATALOK KEDVEZMÉNYE 

A. Díjszabási rendelkezések 

1. Kedvezmény 
A MÁV-START kedvezményt biztosít a 26 éven aluli fiatalok részére 
hétvégeken péntek 10:00 órától vasárnap 24:00 óráig.  

A kedvezmény a 2010/2011. évi menetrendi idıszakban az ünnepnapokkal 
egybekötött hétvégeken az alábbiak szerint vehetı igénybe: 

Karácsony:   
2010. december 24. 10:00 órától december 26. 24:00 óráig 

Újév:    
2010. december 31. 10:00 órától 2011. január 02. 24:00 óráig 

Március 15:    
2011. március 11. 10:00 órától március 15. 24:00 óráig 

Húsvét:   
2011. április 22. 10:00 órától április 25. 24:00 óráig 

Pünkösd:   
2011. június 10. 10:00 órától június 13. 24:00 óráig 

Augusztus 20:    
2011. augusztus 19. 10:00 órától augusztus 21. 24:00 óráig 

Október. 23:    
2011. október 21. 10:00 órától október 23. 24:00 óráig  

Mindenszentek Napja:   
2011. október 28. 10:00 órától november 1. 24:00 óráig  

A kedvezmény mértéke 33%. 

A MÁV-START a kedvezményre való jogosultság (életkor) igazolásához a 
személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt fogadja el. 

Jegykiadó automata 
A 26 éven aluli fiatalok kedvezménye szerinti 33% mérsékléső menetjegy 
jegykiadó automatából megváltható. 

Internet  
A 26 éven aluli fiatalok kedvezménye szerinti 33% mérsékléső menetjegy 
Interneten megváltható a kedvezmény kiválasztásával. 

2. Kocsiosztály 
A kedvezmény 2. kocsiosztályon vehetı igénybe. 2. kocsiosztályra váltott 
menetjegy 1. kocsiosztályon a teljesárú 2.-1. kocsiosztály-különbözeti díj 
megfizetése mellett használható fel.  



3. Érvénytartam 
A 26 éven aluli fiatalok kedvezménye alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú 
menetjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra kiszolgáltatott 
teljesárú menetjegy érvénytartamával. 

4. BKSZ 
A 26 éven aluli fiatalok kedvezménye alapján a kedvezményes árú menetjegy 
Budapest-bérlethez, Budapest jegyhez váltott csatlakozó jegyként megváltható. 

5. Elıvétel 
A 26 éven aluli fiatalok kedvezménye szerinti 33% mérsékléső menetjegy 
elıvételben megváltható. 

6. Útmegszakítás 
A kedvezményes árú menetjeggyel az utazás megszakítható. 

7. Hosszabb út részbeni fedezése 
A kedvezményes árú menetjegy hosszabb út részbeni fedezésére felhasználható. 

8. Feláras vonat igénybevétele 
A 26 éven aluli fiatalok kedvezménye alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú 
menetjegy feláras vonaton a felár megváltása mellett használható fel utazásra. 

9. Visszatérítés 
A 26 éven aluli fiatalok kedvezménye alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú 
menetjegy az általános szabályok szerint téríthetı vissza. 

10. Egyéb 
---------- 

11. Jegyvizsgálat, utánfizetés 
Ha a kedvezményes árú menetjegyet felmutató utas nem tudja az elıírt módon 
igazolni életkorát, a menetjegy-ellenırzést végzı munkavállaló a kedvezményes 
árú menetjegyet teljesárú menetjegyre  egészíti ki és felszámítja a Vasúti 
Menetdíjtáblázatok I. kötet C. fejezet 3./b pontjában elıírt pótdíjat is. 

Ha az utas jogosult a kedvezményre, de nem a meghatározott idıpontban 
használja utazásra kedvezményes árú menetjegyét vagy úgy kezdte meg 
utazását, hogy nem tudja a kedvezményezett nap 24.00 órájáig befejezni azt, 
menetjegyét a menetjegy-ellenırzést végzı munkavállaló teljesárú menetjegyre 
egészíti ki és felszámítja a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. kötet C. fejezet 1/a. 
pontjában meghirdetett pótdíjat. 



5. KÉPZETT MENETDÍJSZÁMÍTÁS 

A. Díjszabási rendelkezések 

1. Kedvezmény 
A MÁV-START a díjszabási kilométer-távolság helyett képzett (virtuális, egy 
vagy több díjövezettel kisebb) kilométer-távolságot alkalmaz a menetdíjak 
megállapításánál az alábbi viszonylatokban (oda és vissza), az alábbi 
átmenetekben: 

Viszonylat Átmenet Képzett 
távolság 

Szeged-Rókus - Hódmezıvásárhelyi 
Népkert 

 20 km 

Szeged-Rókus - Hódmezıvásárhely  20 km 
Siófok - Tab  30 km 
Zalaegerszeg - Zalalövı  20 km 
Zalaegerszeg - Zalapatakalja  20 km 
Zalaegerszeg - Budafa  20 km 
Zalaegerszeg-Ola - Zalalövı  20 km 
Budapest Keleti - Eger (Füzesabony) 120 km 
Budapest Déli - Szekszárd (Sárbogárd) 120 km 
Kelenföld  Szekszárd  120 km 
Budapest Déli - Baja (Sárbogárd-Bátaszék) 140 km 

Kelenföld  Baja (Sárbogárd-Bátaszék) 140 km 

Baja - Kecskemét (Kiskunhalas-
Kiskunfélegyháza) 

100 km 

Kiskunhalas - Kecskemét (Kiskunfélegyháza) 60 km 
Budapest Keleti - Jászberény (Hatvan) 70 km 
Miskolc Tiszai - Debrecen (Mezızombor-

Nyíregyháza) 
100 km 

Békéscsaba - Vésztı  40 km 
Békéscsaba - Gyula  15 km 
Békéscsaba - Csorvás  20 km 
Kiskunhalas - Jánoshalma  20 km 
Kiskunhalas - Baja  70 km 
Baja - Jánoshalma  40 km 
Budapest Keleti - Balassagyarmat Aszód 80 km 
Budapest Déli/ Keleti - Nagykanizsa Siófok 200 km 
Kelenföld - Nagykanizsa Siófok 200 km 
Budapest Déli - Zalaegerszeg Boba 220 km 
Kelenföld - Zalaegerszeg Boba 220 km 
Székesfehérvár - Pécs Sárbogárd-Börgönd 160 km 

 

 



A képzett távolság alkalmazása valamennyi kedvezmény esetén figyelembe 
vehetı. 

Jegykiadó automata 
Képzett kilométer-távolság alapján a menetjegy jegykiadó automatából 
megváltható. 

Internet 
Képzett kilométer-távolság alapján a menetjegy Interneten megváltható. 

2. Kocsiosztály 
A kocsiosztály-különbözeti jegy teljes viszonylatra történı megváltása esetén a 
díjszámítás a képzett távolság alapján történik. A képzett távolságú viszonylat 
részben 1. kocsiosztályon történı igénybevétele esetén a kocsiosztály-
különbözeti jegy elszámolása a tényleges díjszabási távolság alapján történik. 

3. Érvénytartam 
A képzett kilométer-távolság alapján kiszolgáltatott menetjegy érvénytartama 
megegyezik a képzett km távolsággal megegyezı távolságra kiadott teljesárú 
menetjegy érvénytartamával. 

4. BKSZ 
A BKSZ területén nincs képzett kilométer távolsággal képezhetı viszonylat. 

5. Elıvétel 
Képzett kilométer-távolság alapján a menetjegy elıvételben megváltható. 

6. Útmegszakítás 
A képzett kilométer-távolság alapján kiszolgáltatott menetjeggyel az utazás 
megszakítható. 

7. Hosszabb út részbeni fedezése 
A képzett kilométer-távolság alapján kiszolgáltatott menetjegy hosszabb út 
részbeni fedezésére felhasználható. 

8. Feláras vonat igénybevétele 
A képzett kilométer-távolság alapján kiszolgáltatott menetjegy feláras vonaton a 
felár megváltása mellett használható fel utazásra. 

9. Visszatérítés 
A képzett kilométer-távolság alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú 
menetjegy teljes lemondás esetén az általános szabályok szerint téríthetı vissza. 
Részbeni visszatérítés esetén a fizetett menetdíjból a vasúti társaság a 
ténylegesen leutazott viszonylatra számított menetdíjat vonja le.  



Részbeni visszatérítés esetén a fizetett menetdíjból a ténylegesen leutazott 
viszonylatra számított menetdíjat kell levonni. Nulla vagy negatív menetdíj-
különbözet esetén nincs kifizethetı összeg. 

10. Egyéb 
A képzett kilométer-távolság valamennyi kedvezmény esetén alkalmazható. 

A MÁV-START a képzett kilométer-távolság alapján kiadott menetjegyeken 
„V” (virtuális) megjelölést alkalmaz. 

11. Jegyvizsgálat, utánfizetés 
Ha a menetjegyet az utas nem a megfelelı viszonylatban használja fel, a 
menetjegy-ellenırzést végzı munkavállaló a menetjegyet a díjszabási kilométer-
távolságnak megfelelı menetdíjra egészíti ki és felszámítja a Vasúti 
Menetdíjtáblázatok I. kötet C. fejezet 3./b pontjában elıírt pótdíjat is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. KEDVEZMÉNYES KERÉKPÁRJEGY 

A. Díjszabási rendelkezések 

1. Kedvezmény 
A MÁV-START a Magyar Kerékpárosklub érvényes Klubkártyával rendelkezı 
tagjai részére a kártya alapján 25%-os kedvezményt biztosít a kerékpárjegy 
árából. 

Jegykiadó automata 
A kedvezményes kerékpárjegy jegykiadó automatából nem váltható meg. 

Internet 
A kedvezményes kerékpárjegy Interneten megváltható. 

2. Kocsiosztály 
----------- 

3. Érvénytartam 
A kedvezményes kerékpárjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra 
érvényes teljesárú menetjegy érvénytartamával. 

4. BKSZ 
A kedvezményes kerékpárjegy Budapest-bérlethez, Budapest jegyhez váltott 
csatlakozó jegyként nem váltható meg (kerékpárra nincs rendszeresítve 
Budapest-bérlet, Budapest jegy). 

5. Elıvétel 
A kedvezményes kerékpárjegy elıvételben megváltható. 

6. Útmegszakítás 
A kedvezményes kerékpárjeggyel az utazás az általános szabályok szerint 
megszakítható. 

7. Hosszabb út részbeni fedezése 
---------- 

8. Feláras vonat igénybevétele 
A kijelölt feláras vonatokon kedvezményes kerékpárjeggyel is szállítható 
kerékpár. 

9. Visszatérítés 
A kedvezményes kerékpárjegy az általános szabályok szerint visszatéríthetı. 



10. Egyéb 
Kerékpárosklub Klubkártya: 85x53 mm, normál bankkártya méret, biztonsági 
elemet tartalmaz. 

Kerékpárosklub Klubkártya érvényessége: a kártya érvényesítése 12 hónapra 
matricával történik, amely tartalmazza az érvényesség adatait (pl. 2008. 
februártól 2009. február utolsó napjáig érvényes).  
A Klubkártya mintáját a melléklet tartalmazza. 

11. Jegyvizsgálat, utánfizetés 
Ha az utas a vonaton a kedvezményre jogosító érvényes Kerékpárosklub 
Klubkártyáját nem tudja felmutatni, a menetjegy-ellenırzést végzı 
munkavállaló elszámolja a kedvezményes kerékpárjegy és a kerékpárjegy 
közötti díjkülönbözetet és felszámítja a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. kötet C. 
fejezet 3/b. pontjában meghirdetett pótdíjat is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNY BUDAPEST-
NYUGATI – FERIHEGY KÖZÖTT 

A. Díjszabási rendelkezések 

1. Kedvezmény 
A MÁV-START a Budapest Kártyával rendelkezı utasok részére 20%-os 
mérsékléső menetjegy váltását biztosítja Ferihegy – Budapest-Nyugati között oda 
és vissza irányban. A kedvezményt igénybe vevı utasok további kedvezményként 
a feláras vonatokat felár megváltása nélkül vehetik igénybe kizárólag Ferihegy – 
Budapest-Nyugati között.  

Jegykiadó automata 
A kedvezményes árú menetjegy jegykiadó automatából is megváltható. 

Internet 
A kedvezményes menetjegy Interneten is megváltható. 

2. Kocsiosztály 
A kedvezményes menetjegy kiszolgáltatható egy útra és menettérti útra 2. 
kocsiosztályra. 2. kocsiosztályra váltott menetjegy 1. kocsiosztályon a teljesárú 
2.-1. kocsiosztály-különbözeti díj megfizetése mellett használható fel.  

3. Érvénytartam 
A kedvezményes menetjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra szóló 
teljesárú menetjegy érvénytartamával. 

4. BKSZ 
------------ 

5. Elıvétel 
A kedvezményes menetjegy elıvételben megváltható. 

6. Útmegszakítás 
A kedvezményes menetjeggyel az utazás nem szakítható meg. 

7. Hosszabb út részbeni fedezése 
A kedvezményes menetjegy hosszabb út részbeni fedezésére nem használható 
fel. 



8. Feláras vonat igénybevétele 
Feláras vonatra IC pót- és helyjegyet, IC pótjegyet Budapest-Nyugati –Ferihegy 
viszonylatra nem kell megváltani. Az utas a szabadon maradt ülıhelyet 
foglalhatja el. 

9. Visszatérítés 
A kedvezményes menetjegy az általános szabályok szerint visszatéríthetı. 

10. Egyéb 
----------- 

11. Jegyvizsgálat, utánfizetés 
Budapest Kártya hiányában vagy érvénytelen Budapest Kártya felmutatása  
esetén a menetjegy-ellenırzést végzı munkavállaló a kedvezményes árú 
menetjegyet a teljesárú menetjegy díjára  egészíti ki és felszámítja a Vasúti 
Menetdíjtáblázatok I. kötet C. fejezet 3/b. pontjában elıírt pótdíjat (kedvezmény 
jogosulatlan igénybevétele). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8. NÉVRE SZÓLÓ ÖSSZVONALAS ÉVES 
BÉRLETJEGY 

A. Díjszabási rendelkezések 

1. Kedvezmény 
A névre szóló összvonalas éves bérletjegy a bérletjegy tulajdonosa számára 
korlátlan számú utazást biztosít a MÁV-START szolgáltatási területén. A 
bérletjegyet bárki igényelheti, utazás során csak személyazonosításra alkalmas 
igazolvánnyal együtt érvényes. A vasút a bérletjegyen feltünteti a bérletjegy 
tulajdonosának nevét és személyazonosításra alkalmas igazolványának számát. 
A névre szóló összvonalas éves bérletjegy a GYSEV magyarországi 
vonalhálózatán nem érvényes. 
 
A bérletjegy árát a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. kötete tartalmazza. 

2. Kocsiosztály 
Névre szóló összvonalas éves bérletjegy váltható 1. és 2. kocsiosztályra. 

A 2. kocsiosztályra érvényes bérletjegy 1. kocsiosztályon csak az utazás 
viszonylatának megfelelı teljesárú 2.-1. kocsiosztály-különbözeti jegy 
megfizetése mellett érvényes. 

3. Érvénytartam 
A névre szóló összvonalas éves bérletjegy az év bármely napjától számított egy 
évig érvényes. 

A vasúti társaság a bérletjegyen az érvényesség elsı és utolsó napját feltünteti.  

4. BKSZ 
A névre szóló összvonalas éves bérletjegy Budapest-bérlethez, Budapest 
jegyhez váltott csatlakozó bérletként nem váltható. 

5. Elıvétel 
A névre szóló összvonalas éves bérletjegy – kivéve érvénytartam megjelölése 
nélkül – elıvételben is megváltható.  

6. Útmegszakítás 
A névre szóló összvonalas éves bérletjeggyel az utazás korlátlan számban 
megszakítható. 

7. Hosszabb út részbeni fedezése 
---------- 



8. Feláras vonat igénybevétele 
A névre szóló összvonalas éves bérletjeggyel valamennyi feláras vonat a felár 
külön megfizetése mellett vehetı igénybe. 

9. Visszatérítés 
A névre szóló összvonalas éves bérletjegy az érvényességének kezdete elıtt a 
Vasúti Menetdíjtáblázatok I. kötetben elıírt kezelési költség levonásával 
visszatéríthetı. 

A névre szóló összvonalas éves bérletjegy az érvényességének kezdete után csak 
a MÁV-START Értékesítési Szervezet vezetıjének külön engedélyével téríthetı 
vissza.  

10. Egyéb 
A névre szóló összvonalas éves bérletjegy nem cserélhetı, más személy részére 
nem írható át. 
A névre szóló összvonalas éves bérletjegy tulajdonosának névváltozása esetén a 
vasúti társaság a névátírást díjtalanul elvégzi. 

11. Jegyvizsgálat, utánfizetés 
Ha a névre szóló összvonalas éves bérletjeggyel nem a bérletjegy tulajdonosa 
utazik, a vasúti társaság a bérletjegyet bevonja, a felhasználó részére az utazás 
viszonylatának, kocsiosztályának megfelelı teljesárú menetdíj, valamint a 
Vasúti Menetdíjtáblázatok I. kötet C. FEJEZET 3/e. pontjában elıírt pótdíjat 
számítja fel.  

A vasúti társaság a bérletjegy tulajdonosa részére is felszámítja a Vasúti 
Menetdíjtáblázatok I. kötet C. FEJEZET 3/e. pontjában elıírt pótdíjat. A 
követelés kiegyenlítése után a vasúti társaság a bevont bérletjegyet az eredeti 
tulajdonosnak visszaszolgáltatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. HUNGARY CARD 2011  

A. Díjszabási rendelkezések 

1. Kedvezmény 
A 2011. évi Kiadványcsomagban az alábbi, vasúti utazáshoz kapcsolódó 
kedvezményekre jogosító szelvények találhatóak: 

• 2 db 2. kocsiosztályra szóló 50%-os alkalmi menettérti kedvezmény (a 
kedvezmény bármely belföldi viszonylatban bármelyik napra 
felhasználható), 

• 2 db 1. kocsiosztályra szóló 50%-os alkalmi menettérti kedvezmény (a 
kedvezmény bármely belföldi viszonylatban bármelyik napra 
felhasználható), 

• 2 db 33%-os egy útra szóló kedvezmény (a kedvezmény bármely belföldi 
viszonylatban bármelyik napra felhasználható), 

• 1 db 5 000 Ft kedvezmény éves érvényességő START Klub kártya 
igényléséhez, 

• 2 db 1. kocsiosztályra szóló díjmentes IC pót- és helyjegy, 
• 1 db 2. kocsiosztályra szóló díjmentes IC pót- és helyjegy - 

idıkorlátozással, 
• 4 db díjmentes kerékpárjegy 

váltására jogosító szelvény. 

A kedvezmények – a START Klub kártya kivételével - a MÁV-START és a 
GYSEV szolgáltatási területén használhatóak fel. 

Egy Hungary Card 2011 szelvényfüzethez tartozó több szelvény alapján 
egyszerre több utas is válthat – együtt történı utazásukhoz – kedvezményes árú 
menetjegyet. 

A kedvezmények értelemszerően összevonhatóak. Pl. egy utazáshoz 
felhasználható a 33%-os kedvezmény, a díjmentes IC pót- és helyjegy és a 
díjmentes kerékpárjegy váltására jogosító szelvény. 

Jegykiadó automata 

Hungary Card 2011 szelvényfüzet alapján jegykiadó automatából kedvezményes 
menetjegy nem váltható. 

Internet 

Hungary Card 2011 szelvényfüzet alapján interneten kedvezményes menetjegy 
váltható. 

2. Kocsiosztály 
Az egyes kedvezményekre jogosító szelvényeknél külön-külön kerül 
meghatározásra. 



3. Érvénytartam 
A Hungary Card 2011 szelvényfüzet alapján kiszolgáltatott menetjegy 
érvénytartama megegyezik az azonos távolságra szóló teljesárú menetjegy 
érvénytartamával. 

4. BKSZ 
A kedvezmények Budapest-bérlethez, Budapest jegyhez váltott csatlakozó jegy 
váltására nem használhatóak fel. 

5. Elıvétel 
A Hungary Card 2011 szelvényfüzet alapján a menetjegyek, felárak – kivéve az 
érvénytartam megjelölése nélküli menetjegyet – elıvételben is megválthatóak. 

6. Útmegszakítás 
A Hungary Card 2011 szelvényfüzet alapján megváltott menetjegyekkel az 
utazás az általános szabályok szerint megszakítható (függetlenül a 
szelvényfüzetben feltüntetett erre vonatkozó leírástól). 

7. Hosszabb út részbeni fedezés 
A Hungary Card 2011 szelvényfüzet alapján megváltott kedvezményes árú 
menetjegy hosszabb út részbeni fedezésére felhasználható. 

8. Feláras vonat igénybevétele  
A Hungary Card szelvényfüzet alapján váltott kedvezményes menetjeggyel a 
feláras vonat a felár külön megfizetése mellett vehetı igénybe. 

9. Visszatérítés 
A rövidebb útvonalon, illetve alacsonyabb kocsiosztályon használt menetjegy – 
kivéve, ha a kedvezmény csak 1. kocsiosztályon vehetı igénybe – menetdíj-
különbözetének, illetve az egyáltalán nem használt, de még érvényes menetjegy 
árának visszatérítése kérhetı. 

Visszatérítés esetén a kedvezmény újbóli (késıbbi) igénybevételének lehetıségét 
elveszti az utas. Visszatérítéssel egyidejőleg új menetjegy váltása megengedett. 

10. Egyéb 

Kiadványcsomag értékesítése 
A Kiadványcsomag ára 

•••• 2010. december 31-ig:  7.900 Ft/db (az összeg 25% ÁFA-t tartalmaz) 
•••• 2010. január 1-tıl:  8.500 Ft/db (az összeg 25% ÁFA-t tartalmaz) 

A kiadványcsomag ára Üdülési Csekkel nem egyenlíthetı ki.  

 



 

A 2011. évi Hungary Card szelvényfüzet alapján kiszállítástól, de legkorábban 
2010. december 1-jétıl és legkésıbb 2012. január 31-ig szolgáltatható ki 
kedvezmény. A kiszolgáltatott kedvezményes árú menetjegy, felár, kerékpárjegy 
érvénytartamának elsı napja legkésıbb a szelvényfüzet érvényességének utolsó 
napja lehet. Az így megváltott menetjegy érvénytartamon belül utazásra még 
felhasználható a lejárt érvénytartamú szelvényfüzet és Hungary Card 2011 
kártya egyidejő bemutatásával. 

11. Jegyvizsgálat, utánfizetés 
A kedvezményes menetjegy, pótjegy, kerékpárjegy csak akkor érvényes, ha az 
utas fel tudja mutatni a Hungary Card 2011 kártyát és annak sorszámával 
megegyezı sorszámú, lebélyegzett tıszelvényt. 

Ha az utas nem tudja igazolni a kedvezményre való jogosultságát (nincs nála a 
kártya és/vagy tıszelvény), a menetjegy-ellenırzést végzı munkavállaló a 
kedvezményes menetjegyet teljesárú jegyre egészíti ki és felszámítja a Vasúti 
Menetdíjtáblázatok I. kötet C. fejezet 3/b pontjában elıírt pótdíjat is. Díjmentes 
IC pótjegy esetében a vasúti társaság a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. kötet C. 
fejezet 1/b, c, d pontokban elıírt pótdíjat alkalmazza. 

Ha az utas csak 2. kocsiosztályú kedvezményes jeggyel rendelkezik, de a hozzá 
tartozó, a kedvezmény érvényességét igazoló lebélyegzett kedvezmény 
tıszelvény 1. kocsiosztályú, a menetjegy-ellenırzést végzı munkavállaló a teljes 
útvonalra elszámolja a 2.-1. kocsiosztály-különbözeti díjat pénztári jegyváltás 
esetén pótdíj felszámítása nélkül (pénztárhiba), internetes jegyváltás esetén a 
Vasúti Menetdíjtáblázatok I. kötet C. fejezet 1/a pontokban elıírt pótdíjjal 
(interneten váltott jegy helyességéért az utas felel). Ha az utas nem a teljes 
útvonalra rendelkezik 1. kocsiosztályú menetjeggyel, a menetjegy-ellenırzést 
végzı munkavállaló a teljes útvonalra pótdíj felszámítása nélkül számolja el a 
kocsiosztály-különbözetet.  

 

 



10. AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISEL İK 
VISZONYLATI KEDVEZMÉNYES ÉVES BÉRLETE 

A. Díjszabási rendelkezések 

1. Kedvezmény 
A MÁV-START kedvezményes éves bérletet biztosít kizárólag országgyőlési 
képviselık részére a képviselı lakhelye és Budapest közötti viszonylatra. 
A bérlet plasztik anyagú, bankkártya mérető, amelynek az elıoldalán az 
országgyőlési képviselı neve, országgyőlési képviselıi igazolványa száma, az 
érvényesség ideje, a viszonylat és a bérlet sorszáma található. A hátoldalon a 
felhasználási feltételek kivonata található. A bérlet mintáját a melléklet 
tartalmazza. 
A bérlet birtokában az országgyőlési képviselı bérleten feltüntetett 
viszonylatban korlátlan számú utazásra jogosult külön menetjegy megváltása 
nélkül. 
A bérlet ára bruttó 190.000,- Ft (tartalmazza az ÁFA-t), amely kizárólag 
átutalással egyenlíthetı ki. 
A bérlettel csak a jogos tulajdonosa utazhat a képviselıi igazolvány egyidejő 
felmutatásával. 
 
Az országgyőlési képviselık viszonylati kedvezményes éves bérlete a GYSEV 
magyarországi vonalhálózatát érintı viszonylatra is kiállítható. 

2. Kocsiosztály 
A bérlet bármely kocsiosztályon érvényes. 

3. Érvénytartam 
Az országgyőlési képviselık viszonylati kedvezményes éves bérlete a képviselı 
által megadott idıponttól egy évig, a bérleten feltüntetett érvényesség utolsó 
napjának 24:00 órájáig érvényes. 

4. BKSZ 
Az országgyőlési képviselık viszonylati kedvezményes éves bérlete Budapest-
bérlethez, Budapest jegyhez váltott csatlakozó bérletként nem igényelhetı. 

5. Elıvétel 

----------- 

6. Útmegszakítás 
Az országgyőlési képviselık kedvezményes éves bérletével az utazás korlátlan 
számban megszakítható. 



7. Hosszabb út részbeni fedezése 
Az országgyőlési képviselık viszonylati kedvezményes éves bérlete hosszabb út 
részbeni fedezésére felhasználható. A továbbutazáshoz új menetjegyet kell 
kiállítani. 

8. Feláras vonat igénybevétele 
Az országgyőlési képviselı viszonylati kedvezményes éves bérletével 
valamennyi feláras vonatot a felár külön megfizetése nélkül elızetes 
helyfoglalással vagy elızetes helyfoglalás nélkül is igénybe veheti. 

Elızetes helyfoglalás jegypénztárnál: 

A kedvezményes éves bérlet felmutatása mellett kiszolgáltatható a díjmentes IC 
pót- és helyjegy, IC pótjegy, helyjegy. A díjmentes helyfoglalást az erre a célra 
felfektetett nyilvántartásba be kell vezetni a bérlettulajdonos nevének és a bérlet 
számának feltüntetésével. 

Elızetes helyfoglalás telefonon:  

A bérlet hátoldalán lévı, a MÁVDIREKT-be telepített +36 40 333-555 
telefonszám felhívásakor az országgyőlési képviselı az operátor kérdéseire 
válaszolva megadja a helyfoglalási igényét. Az operátor a megrendelésrıl 
„Adatlapot” tölti ki. Az operátor a Budapest-Keleti SZSZK személyszállítási 
ügyeletesén keresztül (telefonszám: (1) 511-1261) a helyfoglalási rendszerbıl 
kifoglaltatja az igénynek megfelelı helyet. A személyszállítási ügyeletes 20 
percen belül köteles elektronikus levél útján válaszolni a mavdirekt@mav-
start.hu címre. Amennyiben 20 percen belül az operátor nem kap választ, abban 
az esetben ismételten megkeresi telefonon a személyszállítási ügyeletest. Az 
operátor az e-mail tartalmának megfelelıen SMS útján tájékoztatja az 
országgyőlési képviselıt jelen rendelkezés mellékletében foglalt szöveg alapján. 
A tájékoztatásnak a megrendelés beérkezésétıl számított 30 percen belül meg 
kell történnie. 

Ha telítettség miatt már nem lehetséges a foglalás, akkor a következı azonos 
irányú és komfortfokozatú vonatra köteles a személyszállítási ügyeletes a 
kifoglalást végrehajtani és 20 percen belül köteles elektronikus levél útján a 
következıkben meghatározott módon tájékoztatni az operátort. A közölt 
pótkifoglalást telefonhívás útján jelzi az operátor az országgyőlési képviselı 
felé. Ha az országgyőlési képviselı elfogadja a lehetıséget, akkor az operátor 
SMS üzenetet küld a melléklet szerint. Ha nem fogadja el a képviselı a 
helyfoglalást, akkor a mellékletben szerepelı SMS üzenetet küldi el az operátor. 
Ha az országgyőlési képviselı részére nem megfelelı az opcionálisan felajánlott 
utazási idıpont, abban az esetben az operátor haladéktalanul gondoskodik a hely 
visszaadásáról a Budapest-Keleti SZSZK személyszállítási ügyeletese felé.  



A menetjegy-ellenırzést végzı munkavállalónak az országgyőlési képviselı 
mobiltelefonján lévı elızetes helybiztosítást rátekintéssel kell vizsgálnia, 
különös tekintettel az üzenet küldıje telefonszámának ellenırzésére. 

Elızetes helyfoglalás nélkül:  

Az országgyőlési képviselı csak a szabadon maradt ülıhelyeket veheti igénybe, 
ha az elfoglalt ülıhelyre érvényes helyjeggyel rendelkezı utas érkezik, részére 
az ülıhelyet a képviselı köteles átadni. 

9. Visszatérítés 
Az országgyőlési képviselık viszonylati kedvezményes éves bérlete csak az 
Értékesítési Szervezet vezetıjének külön írásos engedélye alapján téríthetı 
vissza. 

10. Egyéb 
Bérlet megrendelése: 
A bérletet az országgyőlési képviselı írásban, a mellékletben feltüntetett 
igénylılap kitöltésével, majd a vip@mav-start.hu email címre, ill. a +36 (1) 511-
1001 fax számra történı eljuttatásával rendelheti meg. A beérkezett igényeket az 
Értékesítési Szervezet kezeli. A beérkezett igényt a kijelölt munkatárs köteles 
legkésıbb a következı munkanap 12 óráig írásban visszaigazolja a 
megrendelınek.  

11. Jegyvizsgálat, utánfizetés 
-------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

11. RAIL & FLY 

A. Díjszabási rendelkezések 

1. Kedvezmény 
A MÁV-START a MALÉV Duna Club tagok részére kedvezményt biztosít 
feláras vonaton történı utazásra, valamint vasúti utazásaik alkalmával lehetıvé 
teszi Budapest-Keleti állomáson található Üzleti váróterem használatát. 
A kedvezmény igénybe vételének feltétele az érvényes MALÉV Duna Club 
Silver, Gold vagy Platinum kártya bemutatása.  
A kedvezmény valamennyi feláras vonat (rj, EC, EN, IC, Ex) megállási helyén 
kiszolgáltatható.  

Jegykiadó automata 
Jegykiadó automatából csak a 2. osztályú menetjegy váltható meg, a felárat 
ebben az esetben is a jegypénztárnál kell megváltani. 

Internet 
Interneten csak a 2. osztályú menetjegy váltható meg, a felárat ebben az esetben 
is a jegypénztárnál kell megváltani. 

2. Kocsiosztály 
A MALÉV Duna Club tag bármelyik feláras vonaton (rj, EC, EN, IC, Ex) 2. 
kocsiosztályra érvényes menetjegyével jogosult 1. kocsiosztályon utazni. 

3. Érvénytartam 
A Rail & Fly kedvezmény alapján kiszolgáltatott menetjegy érvénytartama 
megegyezik az azonos távolságra kiszolgáltatott teljesárú menetjegy 
érvénytartamával. 

4. BKSZ 

------------- 

5. Elıvétel 
A Rail & Fly kedvezmény alapján a menetjegy – kivéve érvénytartam 
megjelölése nélkül – elıvételben is megváltható.  

6. Útmegszakítás 
A kedvezmény igénybevétele során az utazás nem szakítható meg. 

7. Hosszabb út részbeni fedezése 

--------------- 

 



8. Feláras vonat igénybevétele 
A kedvezmény csak feláras vonattal (rj, EC, EN, IC) vehetı igénybe. A 
MALÉV Duna Club tagnak a feláras vonatra a díjmentes felárbizonylatot az 
utazás megkezdése elıtt a jegypénztárnál meg kell váltani. 

9. Visszatérítés 
A fizetett menetdíj az általános szabályok szerint visszatéríthetı. 

10. Egyéb 
MALÉV Duna Club program: A MALÉV Zrt. által mőködtetett hőségprogram 
 
MALÉV Duna Club tag = MALÉV törzsutas: A MALÉV Duna Club 
programban résztvevı törzsutasok, akik Duna Club-azonosítóval („MA” + 
tízjegyő azonosítószám) rendelkeznek és a MALÉV Duna Club programban 
Silver, Gold, illetve Platinum tagsági szinten vannak nyilvántartva. 
 
MALÉV Duna Club kártya: A Duna Club tag számára a MALÉV Zrt. által 
kiadott plasztik kártya, amely tartalmazza a törzsutas nevét, egyedi Duna Club 
azonosítóját, aktuális tagsági szintjét és tagsági szint érvényességét. 

Az akcióhoz kapcsolódva a MALÉV Zrt. az alábbi kedvezmény biztosítja:  

A START Klub, START Klub Bónusz és START Klub VIP kártya- 
tulajdonosok, valamint START Klub Prémium kártyát felmutató utasok a 
teljesárú repülıjegy áraiból 5% kedvezményt kapnak.  

A kedvezmény felhasználásának menete: 
• a repülıjegyet vásárolni szándékozó utas a Malév honlapján megadja a 

START Klub kártyájának számát,  
• a megadott kártyaszám alapján a Malév rendszere a MÁV-START 

rendszerén keresztül ellenırzi a kártyaszám valódiságát és a kártya 
érvényességét, 

• ha megtörtént a beazonosítás és a kártya érvényesnek bizonyult, a Malév 
rendszere engedélyezi az 5% kedvezmény felhasználását valamennyi 
célállomására J, C, D, I, Y, B, H, K, W, M osztályú jegyekre. 

További kedvezményként a START Klub VIP kártyatulajdonosok, valamint 
START Klub Prémium kártyát felmutató utas légi utazása alkalmával a Liszt 
Ferenc repülıtéren igénybe veheti a MALÉV törzsutasok számára fenntartott 
várótermeket. 

11. Jegyvizsgálat, utánfizetés 
Az utazás során a kedvezmény igénybevételéhez fel kell mutatni az érvényes 
MALÉV Duna Club Silver, Gold vagy Platinum kártyát.  

 



Kártya hiánya esetén a menetjegy-ellenırzést végzı munkavállaló elszámolja a 
teljesárú 2.-1. kocsiosztály-különbözetet, valamint az IC pótjegy díját és 
felszámítja a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. kötet C. fejezet 4/f pontjában elıírt 
pótdíjat is (kedvezmény jogosulatlan igénybevétele). 
Díjmentes felárbizonylat hiányában a menetjegy-ellenırzést végzı munkavállaló 
az adott feláras vonatra meghirdetett pótjegy díját és a Vasúti 
Menetdíjtáblázatok I. kötet C. fejezet 1/b, d pontjában elıírt pótdíjat számolja el.  

 



12. EURÓPA PARK – ÉRD  
ALKALMI MENETTÉRTI KEDVEZMÉNY 

A. Díjszabási rendelkezések 

1. Kedvezmény 
A MÁV-START az Európa Park Fejlesztı és Turisztikai Kft. által kibocsátott 
GKU Passporttal rendelkezı utasainak alkalmi menettérti kedvezményt biztosít 
2011. január 1 – december 31. között egy alkalommal a MÁV-START 
szolgáltatási területérıl Érd felsı vagy Érd alsó állomásra utazóknak. A 
menetjegyváltás során a GKU Passportba a MÁV-START bélyegzést végez. 

A kedvezmény mértéke 33%. 

Az alkalmi menettérti kedvezmény a legrövidebb útirányon át érvényes.  

Jegykiadó automata 
Az alkalmi menettérti jegy jegykiadó automatából nem váltható meg. 

Internet 
Az alkalmi menettérti jegy Interneten nem váltható meg.  

2. Kocsiosztály 
Az Európa Park - Érd kedvezmény kizárólag 2. kocsiosztályon vehetı igénybe. 
2. kocsiosztályra váltott menetjegy 1. kocsiosztályon a teljesárú 2.-1. 
kocsiosztály-különbözeti díj megfizetése mellett használható fel. A különbözeti 
díj egy útra vagy menettérti útra is megfizethetı. 

3. Érvénytartam 
Az alkalmi menettérti jegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra 
kiszolgáltatott teljesárú menettérti jegy érvénytartamával. Az alkalmi menettérti 
kedvezmény legkorábban 2011. január 1-jén, legkésıbb 2011. december 31-én 
vehetı igénybe. 

4. BKSZ 
Az alkalmi menettérti jegy Budapest-bérlethez, Budapest jegyhez váltott 
csatlakozó jegyként nem váltható meg. 

5. Elıvétel 
Az alkalmi menettérti jegy – az érvénytartam megjelölése nélküli esetet kivéve – 
elıvételben is megváltható. Az elıvételnél figyelembe kell venni a kedvezmény 
érvényességi idejét, 2011. december 31-ét követı idıpontra a kedvezmény már 
nem szolgáltatható ki. 



6. Útmegszakítás 
Az alkalmi menettérti jeggyel az utazás nem szakítható meg. 

7. Hosszabb út részbeni fedezése 
Az alkalmi menettérti jegy hosszabb út részbeni fedezésére nem használható fel. 

8. Feláras vonat igénybevétele 
Az alkalmi menettérti jegy feláras vonatokon a felár megváltása mellett utazásra 
felhasználható. 

9. Visszatérítés 
A fizetett teljes menetdíj az általános szabályok szerint visszatéríthetı. 
Részbeni visszatérítés esetén a kedvezmény nem vehetı figyelembe  

10. Egyéb 
GKU Passport (Gasztronómiai Kulturális Unió Útlevele) – Európa Park 
Fejlesztı és Turisztikai Kft. által kibocsátott névre szóló bizonylat, amely 
alapján a Kft. által megalakított projekt keretében az Érd városába utazók 
különbözı kedvezményeket vehetnek igénybe. 

11. Jegyvizsgálat, utánfizetés 
Az Európa Park - Érd kedvezmény alapján felmutatott alkalmi menettérti jegy 
csak a lebélyegzett GKU Passport felmutatása mellett érvényes.  

Ha az utas az alkalmi menettérti jegy felhasználásának feltételeit nem tartotta be, 
a menetjegy-ellenırzést végzı munkavállaló a kedvezményes árú menettérti 
jegyet teljesárú menettérti jegyre (vagy az utas megilletı egyéb kedvezményre) 
egészíti ki és felszámítja a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. kötet C. fejezet 3./b 
pontjában elıírt pótdíjat is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. BKV 24 ÓRÁS JEGY 
 
Az IC pótjegyhez váltható kedvezményes árú „BKV 24 órás jegy” kedvezmény 
megszőnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



START KLUB KÁRTYA  

A. Díjszabási rendelkezések 

1. START Klub kártya 
Belföldi és nemzetközi kedvezmények igénybe vételére jogosító névreszóló 
kártya 26 éven aluli és 26 éven felüli utasok részére. 

2.  START Klub kártya kivitele 
Lézergravírozott, névre szóló, 12 számjegyő sorszámmal, hologrammal, UV 
védelemmel és a hátoldalán mikroírással ellátott szabványos mérető plasztik lap. 

3. START Klub kártya típusai 
START Klub -26 éves 
START Klub -26 féléves 
START Klub 26+ éves 
START Klub 26+ féléves 
 
A kártya tartalmazza az érvényesség elsı és utolsó napját. 

4. Igényjogosultság 
START Klub -26: a kártyát az az utas igényelheti, aki az érvényesség elsı 
napján még nem töltötte be a 26. életévét.  
START Klub 26+: a kártyát bármely magánszemély igényelheti 

5. Kártyaigénylés 
START Klub kártya személyesen a jegypénztárban vagy online módon 
igényelhetı az erre a célra rendszeresített Igénylılapon. 
 
Igénylés személyesen a kijelölt VMAEF jegykiadógéppel rendelkezı 
jegypénztárakban 
START Klub kártya bármely VMAEF jegykiadógéppel rendelkezı állomás 
megjelölt jegypénztárában igényelhetı.  
Az igénylés leadható: 

1. jegypénztárban átvett igénylılapon fénykép egyidejő csatolásával 
2. interneten, a MÁV-START honlapon (www.mav-start.hu) található 

nyomtatvány elektronikus kitöltésével, fénykép megadott mérető 
feltöltésével (szkenneléssel) és onnan kinyomtatott igénylılapon. 

A kitöltött igénylılapot és a fényképet a személypénztáros részére kell átadni, 
aki ellenırzi, hogy minden rovat kitöltésre került.   
 
A kártya díját az igénylılap átadásával egyidejőleg kell megfizetni. 

 



A befizetés elismeréseként a személypénztáros kétpéldányos bizonylatot 
nyomtat a jegykiadógéppıl, amelynek „Nyomtatvány/Nyugta” példányát átadja 
az utas részére. Az átadott nyugta a befizetés napjától 1 hónapig, (de legfeljebb a 
kártya átvételéig) belföldön 50%-os kedvezményes árú menetjegy vásárlására 
jogosítja az igénylıt.  
A „Nyomtatvány/Nyugta” példány adattartalmával megegyezı „Bizonylat 
START Klub” példányt a személypénztáros az Igénylılappal továbbítja a kártya 
elkészítését koordináló központi munkavállalóhoz. 

Igénylés online módon 
Interneten keresztül, online módon leadott megrendelésnél a kártya elsı 
érvényességi napja az igénylés napját követı 30. nap lehet. Ennél a 
megrendelési formánál az igénylı a megrendeléssel egyidejőleg nem kap 
bizonylatot, utazási kedvezmény igénybevételére csak a kártya érvényességének 
megkezdése után jogosult. 
Online igénylés esetén a kártya díját a kártya átvételekor kell megfizetni. 
Egyes idıszakokban a vasúti társaság az online rendelés ösztönzésére akciót 
kezdeményezhet, amelynek során a kártya átvételével egyidejőleg az esetenként 
meghirdetett, meghatározott összegő ajándék MÁV-START kupont (BON-t) 
adunk az utas részére. Megrendelt, de át nem vett kártyáért nem adható ki 
ajándék MÁV-START kupon. 

6. START Klub kártya átvétele 
A megrendelt kártya személyesen vehetı át a Menetjegyirodákban és az 
igénylılapon megjelölt állomások egy kijelölt jegypénztárában. Az átvétel 
helyérıl a kártyaigénylı az általa jelzett módon, e-mailben vagy telefonon 
(SMS-ben) tájékoztatást kap. Az átvétel lehetıségét a Menetjegyiroda teljes 
nyitvatartási idejében, a kijelölt vasútállomásokon a hét minden napján 7:00-tól 
19:00-ig folyamatosan biztosítjuk.  
A START Klub Kártya ára jegypénztári és online rendelés esetén is részben 
vagy teljes egészében Üdülési Csekk felhasználásával kiegyenlíthetı. Az 
Üdülési Csekk felhasználójának és a START Klub kártya tulajdonosának meg 
kell egyezni. Fizetıeszközként csak olyan Üdülési Csekk fogadható el, amely a 
jegypénztári kártyaigénylés napján, illetve az online megrendelt kártya 
átvételének napján még érvényes. 

7. START Klub kártya visszatérítése 
A START Klub kártya az érvényessége megkezdése után nem téríthetı vissza. 
Az online módon igényelt és az érvényességének megkezdése elıtt kifizetett és 
átvett kártyák az érvényesség megkezdése elıtt 10 % kezelési költség 
felszámításával visszatéríthetık.  
A visszatérítés kizárólag a MÁV-START Ügyfélszolgálatán keresztül történhet. 
 



8. START Klub kártya érvénytartam hosszabbítási akció  
A MÁV-START az érvényes START Klub kártyával rendelkezık részére 
érvénytartam hosszabbítási akciót hirdet meg visszavonásig. 
A kedvezményes ár igénybevételéhez a START Klub Kártya tulajdonosa csak 
online módon igényelheti kártyája érvénytartamának meghosszabbítását a 
www.mav-start.hu honlapon. Hosszabbítás esetén nem szükséges új fényképet 
és új igénylılapot leadni. 
A hosszabbításként igényelt kártyák akciós áron vásárolhatóak meg. 
Hosszabbítás esetén új kártya kerül legyártásra a tulajdonos részére, kezelése 
megegyezik a fent szabályozottakkal. 
A hosszabbítási kedvezménnyel megrendelt új kártya érvényessége az eredeti 
kártya érvényességének lejártát követı nappal kezdıdik. A hosszabbítási 
kedvezménnyel az eredeti kártya érvényességének lejártáig lehet élni, azonban 
az eredeti kártya lejártával az új kártya átvételéig az utas kedvezményes árú jegy 
váltására nem jogosult. 

9. Kedvezményes START Klub kártya Hungary Card 
alapján 

A Hungary Card 2011 kiadványcsomaghoz tartozó Hungary Card szelvényfüzet 
egyik kedvezményszelvénye alapján 5 000 Ft kedvezmény vehetı igénybe éves 
érvényességő START Klub kártya igényléséhez bármelyik VMAEF 
jegykiadógéppel rendelkezı jegypénztárban. (Internetes igénylés és hosszabbítás 
esetén a kedvezményszelvény nem használható fel.) 
Ez a kedvezmény nem vonható össze a START Klub kártyára más jogcímen 
adható egyéb kedvezménnyel (kedvezmények nem halmozhatóak). 
A kedvezmény START Klub kártya igénylılap kitöltésével igényelhetı. Az igényléssel 
egyidejőleg a személypénztáros a Hungary Card szelvényfüzet megfelelı szelvényét 
kifejti, a tıszelvényt bélyegzéssel érvényesíti. A Hungary Card alapján igényelt START 
Klub kártya további kezelése megegyezik a fent szabályozottakkal. 

10. Elveszett kártya pótlása, kutatása 
Elveszett START Klub kártya az érvényessége alatt 1 (egy) alkalommal 
méltányossági alapon pótolható. Az utas a pótlási igényét az Ügyfélszolgálaton 
keresztül, annak bármely elérhetıségén (személyesen, levélben, telefonon vagy 
e-mailen) jelezheti. A pótláshoz az utasnak meg kell adnia a nevét, születési 
idejét és a lakcímét, ezen kívül be kell mutatnia a rendırségi feljelentésrıl szóló 
jegyzıkönyvet. A pótlásra benyújtott igény, illetve a pótlást a MÁV-START 
Értékesítési Szervezet vezetıje bírálja el és engedélyezi vagy elutasítja. 
Az elveszett kártya letiltásra kerül. A pótkártya elkészültéig az utas a 
kedvezményeket nem veheti igénybe.  
A pótlás díja a pótkártya átvételekor fizetendı. Nem pótolható a kártya, ha: 

• az érvénytartamán belül már volt pótolva; 
• az érvénytartamból kevesebb, mint 1 hónap van hátra. 



11. START Klub kártyával igénybe vehet ı kedvezmények 

Belföldi utazási kedvezmény 

Kedvezményes árú menetjegy 
A MÁV-START és a GYSEV a START Klub kártyával rendelkezı utas részére 
a kártya érvénytartamán belül korlátlan számú 50%-os kedvezményt biztosít 2. 
kocsiosztályra bármely viszonylatban egy útra és menettéti útra. 

Jegykiadó automata  
Az 50%-os kedvezményő menetjegy jegykiadó automatából is megváltható. 

Internet 
Az 50%-os kedvezményő menetjegy interneten is megváltható. 

Kocsiosztály 

A START Klub kártya alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú menetjegy 
bármely kocsiosztályon igénybevehetı. A 2.-1. kocsiosztály-különbözetet 
teljesáron kell megváltani. 

Érvénytartam 

A START Klub kártya alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú menetjegy 
érvénytartama megegyezik az azonos távolságra kiszolgáltatott teljesárú 
menetjegy érvénytartamával.  
A kedvezményes árú menetjegy érvényességének a kártya érvénytartamán belül 
kell kezdıdnie, a menetjegy érvénytartamán belül – a kártya érvényességétıl 
függetlenül – utazásra felhasználható. 

BKSZ 
A START Klub kártya alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú menetjegy 
Budapest-bérlethez, Budapest jegyhez váltott csatlakozó jegyként is 
megváltható. 

Elıvétel 
A START Klub kártya alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú menetjegy – az 
érvénytartam megjelölése nélküli esetet kivéve – elıvételben is megváltható 
úgy, hogy a menetjegy érvénytartamának elsı napja legkésıbb a START Klub 
kártya érvénytartamának utolsó napja lehet. 

Útmegszakítás 
A START Klub kártya alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú menetjeggyel 
az utazás az általános szabályok szerint megszakítható. 

Hosszabb út részbeni fedezése 



------- 

Feláras vonat igénybevétele 
A START Klub kártya alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú menetjegy 
feláras vonaton a felár megváltása mellett használható fel utazásra. 

Visszatérítés 

A START Klub kártya alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú menetjegy az 
általános szabályok szerint visszatéríthetı. 

Egyéb 
Az utasnak menetjegyváltáskor a START Klub kártya felmutatásával, annak 
hiányában szóbeli információval jelezni kell a személypénztáros felé, hogy 
START Klub kártya alapján igényli a kedvezményes árú menetjegyet. Ha az 
utas a jegypénztári menetjegyváltáskor nem mutatja fel érvényes START Klub 
kártyáját, a pénztáros „IH” (igazolvány hiánya) megjelöléssel látja el a 
menetjegyet. Az utazás során minden esetben fel kell mutatni az érvényes 
START Klub kártyát, mint kedvezményre jogosító okmányt. 

Szombati akció  
Az érvényes START Klub kártyával rendelkezı utas szombati napokon a saját 
kedvezményének megfelelı kedvezményes árú (50%) menetjegyet vásárolhat 
egy vele együtt utazó személynek is. 
A kedvezmény kizárólag szombati napon vehetı igénybe (munkanap 
áthelyezéstıl függetlenül) 0:00 órától 24:00 óráig.  
A plusz menetjegy a kedvezményes idıszakban csak a START Klub kártya 
tulajdonossal történı együtt utazáskor érvényes. A kiadott menetjegy 
viszonylatának meg kell egyeznie a START Klub kártya tulajdonosa által 
vásárolt menetjegy viszonylatával. A kedvezmény nem vehetı igénybe hosszabb 
út részbeni fedezésére, de viszonylaton belül a le és felszállás megengedett. 
Egyebekben a kedvezményre vonatkozó szabályok megegyeznek a 11.1 pontban 
leírtakkal. 

Nemzetközi utazási kedvezmény 
A START Klub kártya Rail Plus kedvezmény igénybevételére jogosít a SCIC-
NRT Rail Plus díjszabásban leírtaknak megfelelıen. A kedvezmény 
igénybevételérıl a vasúti társaság a nemzetközi jegypénztáraknál, 
Ügyfélszolgálati pontokon és a MÁVDIREKT-en ad felvilágosítást. 

Taxi kedvezmény 
A START Klub kártya tulajdonosa taxi kedvezményt vehet igénybe. 
Az együttmőködés az alábbi taxitársaságokra vonatkozik: City Taxi, Fıtaxi, 
Rádió Tele5 Taxi és 6x6 Taxi. 



A kedvezmény kizárólag telefonos rendelés esetén vehetı igénybe. A City Taxi 
esetében a 1119-es kódszámra kell hivatkozni, a többi társaság esetében a 
rendeléssel egyidejőleg kell jelezni, hogy az utas taxi szolgáltatást START Klub 
kártya alapján kedvezményesen kívánja igénybe venni. 

A kártyatulajdonosok számára nyújtott kedvezményes tarifák társaságonként: 
 

Taxitársaság neve Tarifa Ft/km Megjegyzés 
City Taxi 5. 225 Rendeléskor hivatkozni kell a 

1119-es kódszámra. 
Fıtaxi 2. 215  

Rádió Tele5 Taxi 5. 200  

6x6 Taxi 2. 208  

12. Jegyvizsgálat, utánfizetés 
Ha a kedvezményes árú menetjegyet felmutató utas nem tudja felmutatni 
érvényes START Klub kártyáját és személyazonosításra alkalmas okmányát, a 
menetjegy-ellenırzést végzı munkavállaló a kedvezményes árú menetjegyet 
teljesárú menetjegyre egészíti ki és felszámítja a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. 
kötet C. fejezet 3./b pontjában elıírt pótdíjat is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



START KLUB BÓNUSZ KÁRTYA  

A. Díjszabási rendelkezések 

1. START Klub Bónusz kártya 
Névre szóló, belföldön külön menetjegy megváltása nélküli, 2. kocsiosztályra 
szóló korlátlan számú díjmentes utazásra, nemzetközi kedvezményre, illetve 
egyéb kedvezményekre jogosító kártya. 

2. A START Klub Bónusz kártya kivitele 
Dombornyomott, névre szóló, 5 karakteres azonosítóval (2 bető, 3 szám 
kombináció), hologrammal, OVI festékkel, UV védelemmel, mikro írással, 
hátoldalán vonalkóddal ellátott szabványos mérető plasztik lap.  

3. START Klub Bónusz kártya típusai és árai 
START Klub Bónusz féléves kártya  150.000 Ft  
START Klub Bónusz éves kártya  250.000 Ft 

A kártya tartalmazza az érvényesség elsı és utolsó napját. 

4. Igényjogosultság 
START Klub Bónusz kártyát bármely magánszemély igényelheti. 

5. Kártyaigénylés 
A START Klub Bónusz kártya kizárólag a MÁV-START Termékmenedzsment 
munkatársain (értékesítési szakértık, szolgáltatásértékesítık) keresztül 
igényelhetı. A munkatársak a www.mav-start.hu/startklub címen érhetık el. 

6. START Klub Bónusz kártya árának kiegyenlítése 
START Klub Bónusz kártya díja kizárólag banki átutalással egyenlíthetı ki.  

7. START Klub Bónusz kártya visszatérítése 
A START Klub Bónusz kártya nem téríthetı vissza. 

8. Elveszett kártya pótlása, kutatása 
Elveszett START Klub Bónusz kártya az érvényessége alatt 1 (egy) alkalommal 
méltányossági alapon pótolható. Az utas a pótlási igényét a kártyaigénylés 
helyén jelezheti. A pótláshoz az utasnak be kell mutatnia a rendırségi 
feljelentésrıl szóló jegyzıkönyvet. A pótlásra benyújtott igény, illetve a pótlást 
a MÁV-START Értékesítési Szervezet vezetıje bírálja el és engedélyezi vagy 
elutasítja. 
Az elveszett kártya letiltásra kerül. A pótkártya elkészültéig az utas a 
kedvezményeket nem veheti igénybe.  
A pótkártya díja az engedélyezést követıen fizetendı. 



Nem pótolható a kártya, ha: 
• az érvénytartamán belül már volt pótolva; 
• az érvénytartamból kevesebb, mint 1 hónap van hátra. 

9. Átalány-kártérítés feláras vonat késése esetén 
Feláras vonat késése esetén a START Klub Bónusz kártyával utazó utast a MÁV-
START Üzletszabályzata szerinti átalány-kártérítés illeti meg. Az átalány-kártérítés 
alapja a késett feláras vonaton megtett viszonylatra érvényes teljesárú egy útra 
szóló menetjegy ára. Az átalány-kártérítés összegének kifizetését abban az esetben 
teljesíti a vasúti társaság, ha a START Klub Bónusz kártyával utazó utas bemutatja 
a késett feláras vonat jegyvizsgálója által kiállított késési igazolást, amelyen 
feltüntetésre került a START Klub Bónusz kártya száma. 
Az átalány-kártérítés a megrendelılapon megjelölt jogosult részére kerül 
kifizetésre. 

10. Felelısség eltér ı minıségő szolgáltatás esetén 
Eltérı minıségő szolgáltatás esetén a START Klub Bónusz kártyával utazó utas 
kompenzációs igényt nyújthat be a MÁV-START Ügyfélszolgálati 
Központjához, amely valamennyi igényt egyedileg, az Értékesítési Szervezettel 
közösen bírál el. A kompenzáció a megrendelılapon megjelölt jogosult részére 
kerül kifizetésre. 

11. START Klub Bónusz kártyával igénybe vehet ı 
kedvezmények 

Belföldi utazási kedvezmény 
A START Klub Bónusz kártya az érvényességén belül korlátlan számú 
díjmentes utazásra jogosítja a kártya felmutatóját a MÁV-START szolgáltatási 
területén és a GYSEV magyarországi vonalhálózatán, bármely viszonylatban 2. 
kocsiosztályon. 

Feláras vonat igénybevétele 
A START Klub Bónusz kártya feláras vonaton a felár külön megváltása mellett 
használható fel utazásra. A felárat az utazás megkezdése elıtt meg kell váltani, 
amelyhez a jegypénztárnál fel kell mutatni az érvényes START Klub Bónusz 
kártyát. 



Szombati akció  
Az érvényes START Klub Bónusz kártyával rendelkezı utas szombati napokon 
a saját kedvezményének megfelelı kedvezményes árú (50%) menetjegyet 
vásárolhat egy vele együtt utazó személynek is. A kedvezmény szombati 
napokon vehetı igénybe (munkanap áthelyezéstıl függetlenül) 0:00 órától 24:00 
óráig. A plusz menetjegy a kedvezményes idıszakban csak a START Klub 
Bónusz kártya tulajdonossal történı együtt utazáskor érvényes. A kedvezményes 
árú menetjegy hosszabb út részbeni fedezésére nem használható fel. 

Nemzetközi utazási kedvezmény 
A START Klub Bónusz kártya Rail Plus kedvezmény igénybevételére jogosít a 
SCIC-NRT Rail Plus díjszabásban leírtaknak megfelelıen. A kedvezmény 
igénybevételérıl a vasúti társaság a nemzetközi jegypénztáraknál, 
Ügyfélszolgálati pontokon és a MÁVDIREKT-en ad felvilágosítást. 

Taxi kedvezmény 
A START Klub Bónusz kártya tulajdonosa taxi kedvezményt vehet igénybe. 
Az együttmőködés az alábbi taxitársaságokra vonatkozik: City Taxi, Fıtaxi, 
Rádió Tele5 Taxi és 6x6 Taxi. 

A kedvezmény kizárólag telefonos rendelés esetén vehetı igénybe. A City Taxi 
esetében a 1119-es kódszámra kell hivatkozni, a többi társaság esetében a 
rendeléssel egyidejőleg kell jelezni, hogy az utas taxi szolgáltatást START Klub 
kártya alapján kedvezményesen kívánja igénybe venni. 

A kártyatulajdonosok számára nyújtott kedvezményes tarifák társaságonként: 
 

Taxitársaság neve Tarifa Ft/km Megjegyzés 
City Taxi 5. 225  Rendeléskor hivatkozni kell a 

1119-es kódszámra. 
Fıtaxi 2. 215  
Rádió Tele5 Taxi 5. 200  
6x6 Taxi 2. 208  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



START KLUB VIP KÁRTYA  

A. Díjszabási rendelkezések 

1. START Klub VIP kártya 
Névre szóló, belföldön külön menetjegy megváltása nélküli, bármely 
kocsiosztályra szóló korlátlan számú díjmentes utazásra, valamint nemzetközi és 
egyéb kedvezményekre jogosító kártya. 

2. A START Klub VIP kártya kivitele 
Dombornyomott, 5 karakteres azonosítóval (2 bető, 3 szám kombináció), 
hologrammal, OVI festékkel, UV védelemmel, mikro írással, hátoldalán 
vonalkóddal ellátott szabványos mérető plasztik lap.  

3. START Klub VIP kártya típusai és árai 
START Klub VIP féléves kártya 168.000 Ft  
START Klub VIP éves kártya  280.000 Ft 

A kártya tartalmazza az érvényesség elsı és utolsó napját. 

4. Igényjogosultság 
START Klub VIP kártyát bármely magánszemély igényelhet. 

5. Kártyaigénylés 
A START Klub VIP kártya kizárólag a MÁV-START Termékmenedzsment 
munkatársain (értékesítési szakértık, szolgáltatásértékesítık) keresztül 
igényelhetı. A munkatársak a www.mav-start.hu/startklub címen érhetıek el. 

6. START Klub VIP kártya árának kiegyenlítése 
A START Klub VIP kártya kizárólag banki átutalással fizethetı. 

7. START Klub VIP kártya visszatérítése 
A START Klub VIP kártya nem téríthetı vissza. 

8. Elveszett kártya pótlása, kutatása 
Elveszett START Klub VIP kártya az érvényessége alatt 1 (egy) alkalommal 
méltányossági alapon pótolható. Az utas a pótlási igényét a kártyaigénylés 
helyén jelezheti. A pótláshoz az utasnak be kell mutatnia a rendırségi 
feljelentésrıl szóló jegyzıkönyvet. A pótlásra benyújtott igény, illetve a pótlást 
a MÁV-START Értékesítési Szervezet vezetıje bírálja el és engedélyezi vagy 
elutasítja. 
Az elveszett kártya letiltásra kerül. A pótkártya elkészültéig az utas a 
kedvezményeket nem veheti igénybe.  
A pótkártya díja az engedélyezést követıen fizetendı. 



Nem pótolható a kártya, ha: 
• az érvénytartamán belül már volt pótolva; 
• az érvénytartamból kevesebb, mint 1 hónap van hátra. 

9. Átalány-kártérítés feláras vonat késése esetén 
Feláras vonat késése esetén a START Klub VIP kártyával utazó utast a MÁV-
START Üzletszabályzata szerinti átalány-kártérítés illeti meg. Az átalány-
kártérítés alapja a késett feláras vonaton megtett viszonylatra érvényes teljesárú 
egy útra szóló menetjegy ára. Az átalány-kártérítés összegének kifizetését abban 
az esetben teljesíti a vasúti társaság, ha a START Klub VIP kártyával utazó utas 
bemutatja a késett feláras vonat jegyvizsgálója által kiállított késési igazolást, 
amelyen feltüntetésre került a START Klub VIP kártya száma. Az átalány-
kártérítés a megrendelılapon megjelölt jogosult részére kerül kifizetésre. 

10. Felelısség eltér ı minıségő szolgáltatás esetén 
Eltérı minıségő szolgáltatás esetén a START Klub VIP kártyával utazó utas 
kompenzációs igényt nyújthat be a MÁV-START Ügyfélszolgálati 
Központjához, amely valamennyi igényt egyedileg, az Értékesítési Szervezettel 
közösen bírál el. A kompenzáció a megrendelılapon megjelölt jogosult részére 
kerül kifizetésre. 

11. START Klub VIP kártyával igénybe vehet ı 
kedvezmények 

Belföldi utazási kedvezmény 
A START Klub VIP kártya az érvényességén belül díjmentes belföldi utazásra 
jogosítja a kártya felmutatóját a MÁV-START szolgáltatási területén és a 
GYSEV magyarországi vonalhálózatán, bármelyik kocsiosztályon.  

Feláras vonat igénybevétele 
A START Klub VIP kártya felmutatója jogosult a vonatokat elızetes díjmentes 
helyfoglalás nélkül igénybe venni, illetve ezekre a vonatokra elızetesen 
díjmentes pót- és helyjegyet, pótjegyet, helyjegyet igényelni. 
Elızetes helyfoglalás nélkül csak a szabadon maradt ülıhelyeket veheti igénybe 
a kártya felmutatója. Amennyiben az elfoglalt ülıhelyre érvényes helyjeggyel 
rendelkezı utas érkezik, részére az ülıhelyet köteles átadni. 
A díjmentes helyjegy, pótjegy igényelhetı bármely jegypénztárban, illetve 
telefonon. 

Telefonos helyfoglalási igény kezelése: 
A START Klub VIP kártyához biztosított tokon feltüntetett (a MÁVDIREKT-be 
telepített 06 40 333-555) telefonszám felhívásakor a megrendelı az ügyintézı 
kérdéseire válaszolva megadja a helyfoglalási igényét, valamint azt, hogy milyen 
telefonszámra igényli a visszajelzést. Amennyiben telítettség miatt már nem 



lehetséges a foglalás, akkor az ügyintézı új vonatot ajánl a telefonálónak. 
Amennyiben az új járat nem felel meg az utasnak, az ügyintézı tájékoztatja a 
lehetıségeirıl.  Az operátor a Budapest-Keleti állomás Személyszállítási 
Szolgáltató Központ személyszállítási ügyeletesén keresztül (telefonszám: (1) 
511-1261) a helyfoglalási rendszerbıl (győjtıgépbıl) kifoglaltatja az igénynek 
megfelelı helyet. A személyszállítási ügyeletes 20 percen belül köteles 
elektronikus levél útján válaszolni a mavdirekt@mav-start.hu címre. Az operátor 
az e-mail tartalmának megfelelıen SMS útján tájékoztatja a START Klub VIP 
kártyával utazót a kifoglalt helyrıl. A tájékoztatásnak a megrendelés 
beérkezésétıl számított 30 percen belül meg kell történnie. 

Egy kártya alapján egy adott vonatra csak egy fı részére érvényes helyfoglalás 
engedélyezett. 

Szombati akció  
Az érvényes START Klub VIP kártyával rendelkezı utas szombati napokon a 
saját kedvezményének megfelelı kedvezményes árú (50%) menetjegyet 
vásárolhat egy vele együtt utazó személynek is. A kedvezmény szombati 
napokon vehetı igénybe (munkanap áthelyezéstıl függetlenül) 0:00 órától 24:00 
óráig. A plusz menetjegy a kedvezményes idıszakban csak a START Klub VIP 
kártya tulajdonossal történı együtt utazáskor érvényes. A kedvezményes árú 
menetjegy hosszabb út részbeni fedezésére nem használható fel. 

Nemzetközi utazási kedvezmény 
A START Klub VIP kártya Rail Plus kedvezmény igénybevételére jogosít a 
SCIC-NRT Rail Plus díjszabásban leírtaknak megfelelıen. A kedvezmény 
igénybevételérıl a vasúti társaság a nemzetközi jegypénztáraknál, 
Ügyfélszolgálati pontokon és a MÁVDIREKT-en ad felvilágosítást. 

Üzleti váróterem igénybevétele 
A START Klub VIP Kártyát felmutató utas vonata indulásáig igénybe veheti 
Budapest-Keleti állomáson kialakított Üzleti Várótermet. 

Taxi kedvezmény 
A START Klub VIP kártya tulajdonosa taxi kedvezményt vehet igénybe. 
Az együttmőködés az alábbi taxitársaságokra vonatkozik: City Taxi, Fıtaxi, 
Rádió Tele5 Taxi és 6x6 Taxi. 
A kedvezmény kizárólag telefonos rendelés esetén vehetı igénybe. A City Taxi 
esetében a 1119-es kódszámra kell hivatkozni, a többi társaság esetében a 
rendeléssel egyidejőleg kell jelezni, hogy az utas taxi szolgáltatást START Klub 
kártya alapján kedvezményesen kívánja igénybe venni. 

A kártyatulajdonosok számára nyújtott kedvezményes tarifák társaságonként: 
 



Taxitársaság neve Tarifa Ft/km Megjegyzés 
City Taxi 5. 225 Rendeléskor hivatkozni kell a 

1119-es kódszámra. 
Fıtaxi 2. 215  

Rádió Tele5 Taxi 5. 200  

6x6 Taxi 2. 208  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



START KLUB Prémium KÁRTYA  

A. Díjszabási rendelkezések 

1. START Klub Prémium 
Felmutatóra szóló, belföldön külön menetjegy megváltása nélküli, bármely 
kocsiosztályra szóló korlátlan számú díjmentes utazásra, valamint nemzetközi és 
egyéb kedvezményekre jogosító kártya. 

2. START Klub Prémium kártya kivitele 
Dombornyomott, 4 karakteres azonosítóval (1 bető, 3 szám kombináció), 
hologrammal, biztonsági szállal, OVI festékkel, UV védelemmel, mikro írással, 
hátoldalán vonalkóddal ellátott szabványos mérető plasztik lap. 

3. START Klub Prémium kártya típusai és árai 
A START Klub Prémium kártyák ára a vásárolt db szám függvényében változik. 

START Klub Prémium féléves     225.000 Ft 
START Klub Prémium éves     375.000 Ft 
START Klub Prémium éves (I.)    (7-21 db)   363 750 Ft 
START Klub Prémium éves (II.)     (22-32 db)  356 250 Ft 
START Klub Prémium éves (III.)    (33-42 db)  348 750 Ft 
START Klub Prémium éves (IV.)    (43-80 db)  337 500 Ft 
START Klub Prémium éves (V.)    (81-120 db)  326 250 Ft 
START Klub Prémium éves (VI.)    (121-146 db)  318 750 Ft 
START Klub Prémium éves (VII.)    (147-213 db)  300 000 Ft 
START Klub Prémium éves (VIII.)     (214 db-tól) 281 250 Ft 
 
Az érvényesség elsı és utolsó napját a kártya tartalmazza. 

4. START Klub Prémium kártya érvénytartamának 
meghosszabbítása  

A START Klub Prémium kártya a Termékmenedzsment Szervezet 
munkatársainál hosszabbítható. A meghosszabbítás díja:  
START Klub Prémium éves hosszabbítás  363 750 Ft 

A hosszabbítási díj max. 21 db kártyáig érvényes. 21-nél több START Klub 
Prémium kártya egyidejő hosszabbítása esetén az aktuális kártya díja kerül 
felszámításra. 

 

5. Igényjogosultság 
START Klub Prémium kártyát bármely magánszemély és gazdálkodó szervezet 
is igényelhet. 



6. Kártyaigénylés 
A START Klub VIP kártya kizárólag a MÁV-START Termékmenedzsment 
munkatársain (értékesítési szakértık, szolgáltatásértékesítık) keresztül 
igényelhetı. A munkatársak a www.mav-start.hu/startklub címen érhetık el. 

7. START Klub Prémium kártya árának kiegyenlítése 
A START Klub Prémium kártya kizárólag banki átutalással fizethetı. 

8. START Klub Prémium kártya visszatérítése 
A megváltott kártya nem téríthetı vissza. 

9. Elveszett kártya pótlása, kutatása 
Elveszett START Klub Prémium kártya az érvényessége alatt 1 (egy) 
alkalommal méltányossági alapon pótolható. Az utas a pótlási igényét a 
kártyaigénylés helyén jelezheti. A pótláshoz az utasnak be kell mutatnia a 
rendırségi feljelentésrıl szóló jegyzıkönyvet. A pótlásra benyújtott igény, 
illetve a pótlást a MÁV-START Értékesítési Szervezet vezetıje bírálja el és 
engedélyezi vagy elutasítja. 
Az elveszett kártya letiltásra kerül. A pótkártya elkészültéig az utas a 
kedvezményeket nem veheti igénybe.  
A pótkártya díja az engedélyezést követıen fizetendı. 
Nem pótolható a kártya, ha: 

• az érvénytartamán belül már volt pótolva; 
• az érvénytartamból kevesebb, mint 1 hónap van hátra. 

10. Átalány-kártérítés feláras vonat késése esetén 
Feláras vonat késése esetén a START Klub Prémium kártyával utazó utast a 
MÁV-START Üzletszabályzata szerinti átalány-kártérítés illeti meg. Az 
átalány-kártérítés alapja a késett feláras vonaton megtett viszonylatra érvényes 
teljesárú egy útra szóló menetjegy ára. Az átalány-kártérítés összegének 
kifizetését abban az esetben teljesíti a vasúti társaság, ha a START Klub 
Prémium kártyával utazó utas bemutatja a késett feláras vonat jegyvizsgálója 
által kiállított késési igazolást, amelyen feltüntetésre került a START Klub 
Prémium kártya száma. Az átalány-kártérítés a megrendelılapon feltüntetett 
kártyatulajdonos részére kerül kifizetésre. 

11. START Klub Prémium kártyával igénybe vehet ı 
kedvezmények 

Belföldi utazási kedvezmény 
A START Klub Prémium kártya az érvényességén belül korlátlan számú 
díjmentes belföldi utazásra jogosítja a kártya felmutatóját a MÁV-START 



szolgáltatási területén és a GYSEV magyarországi vonalhálózatán bármelyik 
kocsiosztályon.  

Feláras vonat igénybevétele 
A START Klub Prémium kártya felmutatója jogosult a feláras vonatokat 
elızetes díjmentes helyfoglalás nélkül igénybe venni, illetve ezekre a vonatokra 
elızetesen díjmentes pót- és helyjegyet, pótjegyet, helyjegyet igényelni. 
Elızetes helyfoglalás nélkül csak a szabadon maradt ülıhelyeket veheti igénybe 
a kártya felmutatója. Amennyiben az elfoglalt ülıhelyre érvényes helyjeggyel 
rendelkezı utas érkezik, részére az ülıhelyet köteles átadni. 
A díjmentes helyjegy, pótjegy igényelhetı bármely jegypénztárban, illetve 
telefonon. 

Telefonos helyfoglalási igény kezelése: 
A START Klub Prémium kártyához biztosított tokon feltüntetett (a 
MÁVDIREKT-be telepített 06 40 333-555) telefonszám felhívásakor a 
megrendelı az ügyintézı kérdéseire válaszolva megadja a helyfoglalási igényét, 
valamint azt, hogy milyen telefonszámra igényli a visszajelzést. Amennyiben 
telítettség miatt már nem lehetséges a foglalás, akkor az ügyintézı új vonatot 
ajánl a telefonálónak. Amennyiben az új járat nem felel meg az utasnak, az 
ügyintézı tájékoztatja a lehetıségeirıl.  Az operátor a Budapest-Keleti állomás 
Személyszállítási Szolgáltató Központ személyszállítási ügyeletesén keresztül 
(telefonszám: (1) 511-1261) a helyfoglalási rendszerbıl (győjtıgépbıl) 
kifoglaltatja az igénynek megfelelı helyet. A személyszállítási ügyeletes 20 
percen belül köteles elektronikus levél útján válaszolni a mavdirekt@mav-
start.hu címre. Az operátor az e-mail tartalmának megfelelıen SMS útján 
tájékoztatja a START Klub Prémium kártyával utazót a kifoglalt helyrıl. A 
tájékoztatásnak a megrendelés beérkezésétıl számított 30 percen belül meg kell 
történnie. 

Egy kártya alapján egy adott vonatra csak egy fı részére érvényes helyfoglalás 
engedélyezett. 

Szombati akció  
Az érvényes START Klub Prémium kártyával rendelkezı utas szombati 
napokon a saját kedvezményének megfelelı kedvezményes árú (50%) 
menetjegyet vásárolhat egy vele együtt utazó személynek is. A kedvezmény 
szombati napokon vehetı igénybe (munkanap áthelyezéstıl függetlenül) 0:00 
órától 24:00 óráig. A plusz menetjegy a kedvezményes idıszakban csak a 
START Klub Prémium kártya tulajdonossal történı együtt utazáskor érvényes. 
A kedvezményes árú menetjegy hosszabb út részbeni fedezésére nem használható 
fel. 



Üzleti váróterem igénybevétele 
A START Klub Prémium Kártyát felmutató utas vonata indulásáig igénybe 
veheti a Budapest-Keleti állomáson kialakított Üzleti Várótermet. 

Taxi kedvezmény 
A START Klub Prémium kártya tulajdonosa taxi kedvezményt vehet igénybe. 
Az együttmőködés az alábbi taxitársaságokra vonatkozik: City Taxi, Fıtaxi, 
Rádió Tele5 Taxi és 6x6 Taxi. 

A kedvezmény kizárólag telefonos rendelés esetén vehetı igénybe. A City Taxi 
esetében a 1119-es kódszámra kell hivatkozni, a többi társaság esetében a 
rendeléssel egyidejőleg kell jelezni, hogy az utas taxi szolgáltatást START Klub 
kártya alapján kedvezményesen kívánja igénybe venni. 

A kártyatulajdonosok számára nyújtott kedvezményes tarifák társaságonként: 

Taxitársaság neve Tarifa Ft/km Megjegyzés 
City Taxi 5. 225 Rendeléskor hivatkozni kell a 

1119-es kódszámra. 
Fıtaxi 2. 215  
Rádió Tele5 Taxi 5. 200  
6x6 Taxi 2. 208  

12. Felelısség eltér ı minıségő szolgáltatás esetén 
Eltérı minıségő szolgáltatás esetén a START Klub Prémium kártyával utazó 
utas kompenzációs igényt nyújthat be a MÁV-START Ügyfélszolgálati 
Központjához, amely valamennyi igényt egyedileg bírál el, az Értékesítési 
Szervezettel közösen bírál el. A kompenzáció a megrendelılapon feltüntetett 
kártyatulajdonos részére kerül kifizetésre. 
 


