
1. sz. melléklet (10570/2014/START)                                                            

Kitöltés után nem nyilvános! 

Igény bejelentés      
 

Igény bejelentésének dátuma 

(év/hó/nap/óra/perc 
 

Igénylő adatai  

(több utas egyidejű utazását külön Igénybejelentő lapon kell megjeleníteni) 

Név  

Telefonszám, internet vagy egyéb 

elérhetőség 

 

Elutazás adatai 

Utazás napja  

Vonat indulási ideje/ száma  

Kiindulási állomás  

Amennyiben szükséges átszállító állomás  

Célállomás  

Visszautazás adatai 

Visszautazás napja  

Vonat indulási ideje/száma  

Kiindulási állomás  

Amennyiben szükséges átszállító állomás  

Célállomás  

Kerekesszék adatai 

Kerekesszék típusa: (motoros, vagy nem) 

Belső égésű motoros nem lehet! 

 

Súly (állomási emelő használat esetén max. 

250 kg utassal együtt, beépített emelő esetén 

max. 300 kg utassal együtt) 

 

Szélesség (max.1200*800 mm)  

Hossz  

Összecsukható-e  

Egyéb tudnivalók 

Kerekesszékből ülésre át tud-e ülni?  

Normál WC-t tudja-e használni?  

Egyedül, vagy kísérővel utazik?  

Menetjegyet, helyjegyet az indulás előtt ... 

perccel ki és hol veszi át 

 

Egyéb megjegyzés: (Pl. speciális kocsi, 

emelő-berendezés szükséges, stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adatkezelési tájékoztató 

 

A MÁV-START Zrt. kijelenti, hogy a kérelmen feltüntetett személyes adatokat kizárólag 

abból a célból kezeli, amihez a kérelmező hozzájárult. A MÁV-START Zrt. az 

adatrögzítéshez külső felet vehet igénybe, amelynek ebbéli tevékenységéért, mint sajátjáért 

felel. Egyebekben a kérelmező személyes adatait harmadik fél részére nem adja át. 

- Adatkezelés alapja: az érintett hozzájárulása. 

- Adatkezelés célja: a kerekesszékes utazás igénybevételéhez szükséges emelőberendezés 

biztosításához szükséges igénylés nyilvántartása, az igénylés teljesítésének intézése. 

- A személyes adatok megismerésére jogosultak: az igénylés teljesítésében, illetve az 

utazási jogosultság ellenőrzésében részt vevő MÁV-START Zrt. munkavállalók. 

- Az adatkezelés időtartama a kérelmező adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatának 

visszavonásáig tart. 

- Az érintett jogosult a MÁV-START Zrt-nél tájékoztatást kérni a személyes adatainak 

kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését kérni, és - a kötelező adatkezelés kivételével - 

személyes adatainak törlését, vagy zárolását kérni. 

- Jogorvoslati lehetőségek: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

bárki vizsgálatot kezdeményezhet személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem 

esetén. Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei az alábbiak: 

- Székhely/Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. / 1363 Budapest, Pf. 9.  

- Telefon: (+36-1) 391-1400 

- Telefax: (+36-1) 391-1410 

- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Az „Adatkezelési tájékoztató” alapján hozzájárulok, hogy személyes adataimat a MÁV-

START Zrt., illetve adatfeldolgozója kezelje, nemzetközi utazás esetén az érintett 

vasúttársaságok részére továbbítsa. 

 

Az Igénybejelentésben rögzített adatok helyesek, az elhangzottakat tudomásul veszem. 

 

 
 

Személyes megrendelés esetén:   

Dátum:                              

Átvettem: 

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

                igényt átvevő aláírása                                   igényt bejelentő aláírás 

Telefonos megrendelés esetén: 

Dátum: 

……………………………..igényt felvevő aláírása 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

