
K Ö Z L E M É N Y  

„Belföldi Budapest Card 20% 2017” 

 

 
2017. július 10-től 2017. december 31-ig a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ 

Nonprofit Kft. által kibocsátott 48 óra érvényességű sorszámozott Belföldi Budapest Card 

(továbbiakban: kártya) alapján 20%-os mérséklésű 2. kocsiosztályra érvényes egyúti és 

menettérti jegy váltható az alábbi budapesti kiindulási- és célállomásokra, illetve 

kedvezményes árú menettérti jegy adható ki az alábbi budapesti célállomásokra:  

- Budapest-Keleti,  

- Budapest-Nyugati,  

- Budapest-Déli,  

- Kelenföld,  

- Zugló és Kőbánya-Kispest. 

 

Budapesti állomások egymás közötti forgalmában a kedvezmény nem vehető igénybe! 

 

A kedvezményes árú menetjegy a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. magyarországi 

vonalhálózatára/ról megváltható.  

A kedvezményes árú jegy megváltható valamennyi belföldi forgalomban érvényes 

menetjegyeladással foglalkozó MÁV- START ZRT. pénztárban, illetve a vonatokon.  

 

Eltérő útirányú menettérti jegyként nem váltható meg, hosszabb út részbeni fedezésére nem 

vehető igénybe. 

 

A kedvezményes árú menetjegyet csak olyan kártya alapján lehet megvásárolni, melynél az 

érvényesség beírására alkalmas mezők előre kitöltésre kerültek. A kártya érvényességi ideje 

alatt – a szabályok figyelembe vételével – korlátlan számban váltható menetjegy. 

 

A kedvezményes árú menetjegy érvényessége a Belföldi Budapest Card első tárgynapi dátuma 

szerint kezdődik. 

A Belföldi Budapest Cardhoz kiadott menetjegy érvényességének kezdete legkorábban a kártya 

első érvényességi napját megelőző nap 0:00 óra lehet, illetve a kártya érvényességi idején belül 

bármikor kezdődhet.  Ha az utas az utazás napjával azonos, vagy azt követő napi érvényesség 

kezdetű kártyát mutat fel jegyváltáskor, akkor ez a nap lesz a menetjegy érvényességének első 

napja.  

 

A kedvezményes árú menetjegy az általános szabály szerint érvényes azzal a korlátozással, 

hogy a menetjegy érvénytartamának utolsó napja legkésőbb a kártya érvényességének utolsó 

napján 24:00 óra.  

Ha a kártya érvényessége 0:00 órától a követő nap 24:00 óráig tart, akkor a kedvezményes árú 

menetjegy érvényességének a vége a kártya utolsó napját követő nap 24:00 lehet. (Példa: a 

kártya 2017. szeptember 16-án 0:00 órától szeptember 17-én 24: óráig érvényes. A hozzá 

kiadott menetjegy szeptember 18-án 24: óráig lehet érvényes.) 

 

A kártya érvényességének végét követő nap már csak a budapesti állomásokról történő utazásra 

szolgáltatható ki menetjegy aznap 24:00 órai befejezéssel. 

  



 

Érvényesség: 

100 km alatti egyúti jegy: a rajta megjelölt nap érvényes utazásra. 

100 km feletti egyúti jegy: általános szabály, de maximum a Belföldi Budapest Card 

érvényességéhez igazítottan használható fel utazásra. 

100 km alatti menettérti jegy: csak két egyúti jegy formában adható ki. 

100 km feletti menettérti jegy: általános szabály, de maximum a Belföldi Budapest Card 

érvényességéhez igazítottan használható fel utazásra. 

 

 

1 kocsiosztály igénybe vétele esetén az önálló 2.-1. kocsiosztály-különbözeti jegyet is meg kell 

váltani.  

 

Regionális és BKSZ csatlakozó jegyként nem vehető igénybe.  

 

Feláras vonat igénybe vétele esetén az adott vonatra érvényes felárat meg kell váltani.   

 

Az elővétel az általános szabályok szerint megengedett, érvényesség megjelölése nélkül a 

menetjegy nem adható ki. A kedvezményes árú menetjegyet 2017. december 31-én még az 

elővételi szabályok figyelembe vételével ki lehet szolgáltatni, azaz legkésőbb 2018. február 28. 

0:00 órai dátummal, mint a kártya érvényességét megelőző nap.  

 

Visszatérítés az általános szabályok figyelembe vételével lehetséges. 

 

 

 

MÁV- START ZRT 

 


