
 

ADATLAP 

 

1. Rendezvény megnevezése: *:.……………………………………………………………………………………  

2. Rendezvény pontos dátuma*: 2015……………………………………… 

3. Rendezvény helyszíne: * 

4. Rendezvény szervezője: * 

Név: *  

Cím: *  

Telefon: * 

E-mail: * 

Honlap: *  

5. Kapcsolattartó neve, elérhetősége*:…………………………………………………………… 

6. Rendezvény kategóriája*: 

              Sport,                      Zene,                    Művészet,                    Fesztivál,                      Egyéb, 

7. A rendezvény látogatottsága 2014-ben *…………………… fő): 

- 2015-ben várhatóan*:……………, ebből vonattal érkezők száma: ………………. 
 

8. Igényelt alkalmi menettérti kedvezmény mértéke 20%, 33%, 50%, * 

 

9. A MÁV-START Zrt. részére felkínált pénzbeli ellentételezés összege*:………………………Ft. 

10. Egyéb felkínált együttműködés: :…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Az alkalmi menettérti kedvezmény igénybételére való jogosultság igazolásának módja: 

………………………………………………………………………………………………………… 

12. A MÁV-START Zrt.-től várt együttműködés: 

- kommunikációs együttműködés 

- vonaterősítés, vonatmegállítás:…………………………………………………………, 

- díjmentes kerékpárszállítás, 

- különvonat közlekedése, 

- egyéb: ………………………………………………………………………………………………. 



 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

Az ADATLAP egy előzetes érdeklődés a MÁV-START Zrt. részéről, ahhoz hogy felmérje a piaci igényeket 
a 2015-ben nyújtandó üzletpolitikai alkalmi menettérti kedvezményekről. A tényleges együttműködéshez 
szükséges az illetékes minisztérium előzetes engedélye, melynek megkérése a vasúttársaság hatásköre. 
Minden együttműködésről szerződést köt a MÁV-START Zrt. a partnerrel a rendezvény előtt min. 30 
nappal.  

Az alkalmi menettérti kedvezmény a rendezvényre látogató azon magánszemélyek részére nyújt 
kedvezményt, akik egyébként teljesárú menetjeggyel utaznának, s  kizárólag 2. kocsiosztályon lehet utazásra 
használni. A kedvezményes menetjegy érvénytartama a meghirdetett rendezvényhez kapcsolódóan kerül 
meghatározásra, az érintett rendezvény napját megelőző nap 0.00 órától érvényes a rendezvény utolsó napját 
követő nap 24.00-ig.  

1-9. pontoknál a *-gal jelölt részek kitöltése kötelező. 
6. pontban kérjük aláhúzással jelölje a kategóriát. 
7. pontban kérjük az előző évi látogatottsági adatait írja be és/vagy jelölje a táblázatban, hogy kb. hány  
fő várható 2015-ben 
8. pontban kérjük, aláhúzással jelölje a kedvezmény mértékét 
9. pont Anyagi ellentételezés mindenképpen feltétele az együttműködésnek, melynek összegét 
szerződésben meghatározott bankszámlaszámra kell átutalni a rendezvény megkezdése előtt min. 
2 héttel. Kérjük nettó + Áfa összeget írjon be! 
10. pont Kérjük, ebben a pontban adja meg a rendezvény nyújtotta kommunikációs és egyéb 
(elektronikus és nyomtatott) média megjelenési lehetőségeket, valamint pl. a felajánlott belépőjegyek 
számát, esetleg a belépőjegyekből adott kedvezmény mértékét, akár külön felhasználói körrel (pl. a 
MÁV-START törzsutasok, vasutasok részére stb.)  
11. pont Az alkalmi menettérti jegyet odaútban nem vizsgálja a jegyvizsgáló, de visszaútban az utasnak 
bizonyítania kell, hogy a rendezvényen jelen volt. Ezt megteheti pl. a megőrzött belépővel, karszalaggal 
vagy a rendezvény helyszínén, a menetjegyére kért bélyegzéssel. (A bélyegzést vagy a rendezvényt 
szervező vagy a lehetőségek függvényében MÁV-START Zrt. helyszínen megjelent munkatársa végzi.) 
12. pont Több lehetőség is megjelölhető:   
- kommunikációs együttműködés lehet pl. a MÁV-START Zrt. honlapján, a MÁV-START Zrt. belső 
és/vagy külső hírlevelében ill. az Inter City magazinban való megjelenés. 
- vonaterősítés, vonatmegállítás: pl. kerékpáros rendezvények esetén kerékpárszállító kocsikkal, de 
nagyobb tömegek utazása esetén a menetrendszerinti járatok 2. osztályú kocsikkal történő erősítése is 
kérhető meghatározott vonatokra, melyet a mindenkori technológiai lehetőségek figyelembevételével 
tudunk vállalni! Amennyiben technológiailag lehetséges – külön díj ellenében – megoldható egyes 
vonatok külön, menetrend szerinti megállási helytől eltérő megállítása is. 
- a különvonati igény megjelölése esetén a különvonat közlekedtetését - amennyiben a technológiai 
feltételek a közlekedtetést megengedik - külön díj megfizetése és szolgáltatási szerződés megkötése 
mellett, a szerződésben meghatározott feltételekkel vállalja a vasúttársaság.  


