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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK [1]
A MÁV-START Zrt. által végzett egyes adatkezelésekre – ideértve az Ügyfélszolgálat által végzett adatkezeléseket is – vonatkozó adatkezelési tájékoztatókért kattintson a
gombra.
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Adatkezelési tájékoztató a MÁVSTART Zrt. által a panaszbejelentéssel
összefüggésben végzett
adatkezeléshez [2]
Adatkezelési tájékoztató - Volt
munkavállalókkal történő
kapcsolatfelvételhez [3]
A ruhatári poggyászmegőrzés
szabályai [4]
Általány kártérítést teljesítő
pénztárak [5]
Bejelentés csoportos utazás
elszámolásához - Online is kitölthető
űrlap - Csoportos menetjegy
kiállításához ezt a nyomtatványt kell
kitöltenie, 2 példányban. [6]
Kérelem tanulók hazautazási
kedvezményének igénybevételéhez [7]
Kitöltési útmutató a Visszatérítési
igénybejelentőhöz [8]
Menetdíj visszatérítési és
kártérítési igénybejelentő lap - Belföldi
és nemzetközi menetjegy vagy bérlet
árának visszatérítéséhez ezt a
nyomtatványt kell kitöltenie. Kérjük a
kitöltött nyomtatványt a mellékletekkel
együtt az Ügyfélszolgálat címére postai
úton megküldeni. [9]
Menetjegy igénylés [10]
Menetjegyigénylő űrlap [11]
Mozgáskorlátozottak utazása
adatlap (deutsch) [12]
Mozgáskorlátozottak utazása
adatlap (english) [13]
Mozgáskorlátozottak utazása
adatlap (magyar) [14]
Utasbaleset-és poggyászbiztosítási
igénybejelentő lap - Utazása során
keletkezett káresemény
bejelentéséhez ezt a nyomtatványt kell
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kitöltenie. [15]
Utasbiztosítás bejelentőlap [16]
Utazási utalvány (lejárati idő nélkül)
[17]
Utazási utalvány tájékoztató és
minta [18]
Utazási utalvány 2022. [19]
SZÜLŐI NYILATKOZAT gyermek
önálló külföldi utazásához [20]
PARENTAL DECLARATION for
child travel without attendant [21]
Megrendelőlap chartervonat
közlekedéséhez [22]
START Klub kártya igénylőlap [23]
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